
Vô tuyến truyền hình (TV) là nguồn cung cấp tin tức chính về sự an ninh và khẩn cấp, giải trí, cũng như giáo dục 
cho các gia đình ở Hoa Kỳ.  Với hàng trăm băng tần để chọn từ các hãng cung cấp dịch vụ cạnh tranh thương 

mại với nhau, truyền hình không còn đơn giản như xưa.  Bản tin phổ biến sự thật này sẽ giải thích về các lựa chọn 
và giúp quý vị quyết định đúng cho quý vị và cho gia đình.    

Các cách nhận làn sóng TV 
Quý vị có thể nhận được làn phát sóng vô tuyến truyền hình ngoài trời (miễn phí).  Trạm phát hình •	
toàn quốc đã hoán đổi sang kỹ thuật hiện số (digital) trong năm 2009, vì thế tiếp nhận làn phát 
sóng vô tuyến khác nhau ra sao còn tùy vào loại TV nào quý vị có.  

Kể từ năm 2007, các TV mới lớn hơn 13” bắt buộc phải gắn sẵn hệ thống chỉnh kỹ thuật hiện số •	
để máy có khả năng bắt được làn sóng kỹ thuật hiện số miễn phí.  Đôi khi cũng cần có một ăng 
ten. 
Nếu quý vị có một TV cũ loại kỹ thuật liên biến (analog), quý vị cần một hộp hoán chuyển kỹ •	
thuật hiện số sang liên biến ($40 tới $70) để bắt được các làn phát sóng ngoài trời. 
TV kỹ thuật hiện số (Digital television -DTV) cung ứng các dịch vụ bổ xung như xem theo yêu cầu •	
(on-demand viewing), các chương trình chỉ dẫn qua hệ thống điện tử và các ngôn ngữ phụ trội. 

Khi đóng lệ phí đặt mua, quý vị có thể xem được TV qua dây cáp, vệ tinh và ở một số vùng, qua •	
các dịch vụ video do hãng điện thoại cung ứng. 

Giá đặt mua chương trình TV có thể rẻ từ $15 cho đến hơn $100 mỗi tháng, tùy theo hãng và •	
các băng tần cũng như các dịch vụ quý vị chọn.  (Tùy theo quá khứ tín dụng của quý vị, lệ phí 
đặt cọc quý vị có thể phải đóng).  

Nếu có TV công nghệ HD (high-definition), quý vị có thể xem các chương trình “hi-def” nếu có.•	

Nếu quý vị có đường dây nối vào mạng điện toán với tốc độ cao, quý vị có thể xem được các •	
chương trình đặt mua trên Mạng (xem trực tuyến). 

Xem TV trực tuyến trên máy điện toán 
“Trực tuyến” (streaming) nghĩa là quý vị có thể xem video chuyển từ Mạng điện toán tới máy điện •	
toán của quý vị. 
Trực tuyến cần phải có đường dây nối vào mạng tốc độ cao và nhu liệu như để dò mạng và/hay •	
“player” để hết nén và trực tuyến trữ liệu. Quý vị có thể mua các thiết bị như nhập liệu trò chơi 
(game console) nào đó và một số máy phát hình đĩa DVD để xem video trực tuyến thẳng vào trong 
TV của quý vị.  Một số TV đời mới có thể xem trực tuyến. 
Phẩm chất hình xem trực tuyến sẽ tùy thuộc vào tốc độ tải (bandwidth) hình ảnh xuống và tốc độ xử •	
lý của máy điện toán. Nói chung, quý vị cần một máy điện toán và hệ thống điều khiển tương đối 
mới để xem video.
Một số chương trình có thể xem trực tuyến miễn phí từ các trang mạng như Hulu.com, hay từ trang •	
riêng của các hãng thông tấn TV.  Hoặc, quý vị có thể ghi tên vào các dịch vụ trả tiền hàng tháng 
khoảng $10 do các hãng cung cấp dịch vụ như Hulu.com hay Netflix. 

Quản lý các băng tần TV gia đình quý vị xem 
Con V-chip dùng để chặn một chương trình nào đó.  Các TV đời mới và hộp hoán chuyển kỹ thuật •	
hiện số phải có V-chip trong đó.  Nếu quý vị có một TV cũ hơn và trả tiền mướn dây cáp hay vệ tinh, 
hãng cung cấp dịch vụ cho quý vị có thể cung cấp hộp nhận sóng có V-chip hay các thiết bị cho phụ 
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huynh kiểm soát (có thể phải trả lệ phí).  
Trong đa số trường hợp, quý vị có thể lập trình V-chip trong máy truyền hình của quý vị bằng cách dùng đồ •	
bấm tự động chuyển băng tần.  (Viếng ManualOnline.com nếu quý vị mất tập cẩm nang.)
Một hộp khóa cho quý vị khả năng khóa các băng tần cụ thể để không xem được nó. Người đặt mua dịch vụ •	
có thể mướn hay mua thiết bị này từ hãng cung cấp dịch vụ hay mua ở tiệm bán lẻ.  Một hộp nhận sóng hiện 
số (digital set-top box) cũng có khả năng ngăn chặn. 
Đa số các chương trình hiện nay được ghi mã số đánh giá: TV-PG (cần sự chỉ dạy của phụ huynh), TV-14 (có •	
thể không phù hợp cho trẻ em dưới 14 tuổi xem), và TV-MA (có thể không phù hợp cho trẻ em dưới 17 tuổi 
xem).  V-chips cũng cho phụ huynh ngăn các chương trình trên TV, cho dù không phải phim nào cũng đều 
được đánh giá.  Để biết thêm chi tiết về đánh giá phim, viếng www.mpaa.org.  
Nếu quý vị có khiếu nại gì về sự đánh giá một chương trình truyền hình, xin liên lạc với hội đồng giám sát •	
(www.tvguidelines.org; 202-879-9364).

Cắt giảm phí tổn TV trong nhà 
Tiết kiệm được tiền khi biết đọ giá - giá cả có thể khác nhau rất nhiều.•	

Gộp chung các dịch vụ--mua điện thoại, Mạng điện toán và TV dây cáp, hoặc ít nhất mua hai trong các dịch •	
vụ này cùng một hãng--để có thể tiết kệm tiền.  (Nên biết chắc quý vị sẽ dùng tất cả các dịch vụ gộp chung 
này để không bị phí tiền). 
Yêu cầu được giá tốt nhất nếu có. (Hiểu chính xác khi nào giá khuyến mại sẽ hết, giá sẽ tăng lên bao nhiêu, •	
và nếu như quý vị bị ràng buộc trong một hợp đồng.)
Sau khi giá chào hàng hết hạn, quý vị có thế ráng tiếp tục giữ giá hạ bằng cách gọi cho hãng cung cấp dịch vụ •	
và hỏi về các chương trình khuyến mại hiện có.  Hủy bỏ các băng tần phải trả tiền và trả lại tất cả ngoại trừ 
hộp hoán chuyển tín hiệu hiện số là các cách khác để tiết kiệm. 
Nhiều gia đình sống hoàn toàn không cần đặt mua dịch vụ TV.  Họ xem các chương trình phát hình và trên •	
mạng miễn phí và mượn băng/đĩa DVD của thư viện. Một số khác chỉ mua dịch vụ căn bản, mà trong đa số 
trường hợp cung ứng rất nhiều băng tầng. 

Đối phó với việc đối chất hóa đơn 
Nên biết chắc quý vị hiểu phần “in nhỏ” trong hợp đồng dịch vụ của quý vị.  Thí dụ, nếu quý vị bị ràng buộc •	
vào một hợp đồng, các lệ phí hủy hợp đồng trước thời hạn có thể đắt tiền.  Ghi trong lịch để nhắc quý vị khi 
nào hủy bỏ các băng tần phải trả tiền nhưng đang được coi miễn phí trước khi nó trở lại giá bình thường.  
Đọc tất cả các thông báo thay đổi điều lệ quý vị nhận được. 
Cố gắng giải quyết trực tiếp các vấn đề về hóa đơn với hãng cung cấp dịch vụ trong vòng 30 ngày kể từ ngày •	
nhận được hóa đơn. Trả phần tiền không trong đối chất đúng kỳ hạn.  Hãng phải hồi đáp về sự khiếu nại của 
quý vị trong một thời gian hợp lý. 
Nếu quý vị không hài lòng giải pháp của hãng, quý vị có thể liên lạc với văn phòng cải thiện doanh thương   •	
Better Business Bureau địa phương (www.bbb.org) và các cơ quan bảo vệ người tiêu thụ ở địa phương và cấp 
tiểu bang (http://consumeraction.gov/state.shtml).  Nếu quý vị có dịch vụ dây cáp (không phải vệ tinh), quý vị 
có thể điền đơn khiếu nại với chi nhánh địa phương có thẩm quyền của hãng--kiểm qua các chi tiết liên lạc 
trong bản báo cáo của quý vị hay hỏi công ty truyền hình dây cáp. 
Để điền đơn khiếu nại tới FCC, xin viếng http://esupport.fcc.gov/complaints.htm, email fccinfo@fcc.gov, hay •	
gọi 888-225-5322 (888-835-5322/TTY)
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