uý v¸ có quy«n ch÷n hãng ði®n thoÕi viÍn
liên - và không có ai có th¬ chuy¬n quý v¸
qua hãng m¾i mà không có sñ cho phép
cüa quý v¸.

Q

Khi quý v¸ quyªt ð¸nh sØ døng mµt công ty nào ðó,
quý v¸ lña hãng ðó nhß là “hãng ði®n thoÕi viÍn liên
chính thÑc.” Nhßng nªu nhß mµt ngày nào ðó hoá
ð½n ði®n thoÕi cüa quý v¸ cho th¤y mµt hãng ði®n
thoÕi viÍn liên m¾i tính ti«n quý v¸ thì sao?

Chuy®n Gì Xäy Ra Cho D¸ch Vø
~ Liên Cüa Tôi?
Ði®n ThoÕi Viên
Nªu quý v¸ không cho phép ð±i sang mµt hãng m¾i
thì quý v¸ là nÕn nhân cüa mµt loÕi gian l§n ði®n
thoÕi tiªng MÛ g÷i là “slamming” tÑc tráo ð±i trái
phép. “Slamming” b¸ nghiêm c¤m b·i lu§t liên
bang và ti¬u bang. C½ Quan Thanh Tra Thông Tin
Liên Bang tÑc the Federal Communication Commission (FCC) có các lu§t l® bäo v® ngß¶i tiêu thø ð¬
giúp quý v¸ nªu nhß quý v¸ b¸ tráo ð±i trái phép.
Luôn luôn duy®t qua th§t kÛ hoá ð½n ði®n thoÕi cüa
quý v¸ ð¬ biªt ch¡c là quý v¸ không trä ti«n cho mµt
hãng ði®n thoÕi không chính thÑc. C½ quan FCC ð«
ra mµt tiªn trình ð¬ giúp ðÞ các nÕn nhân ðã trä ti«n
ði®n thoÕi cûng nhß các nÕn nhân th¤y ra v¤n ð« và
chßa trä ti«n. Quý v¸ ðÞ b¸ phi«n hà h½n nhi«u nªu
quý v¸ th¤y ðßþc chuy®n tráo ð±i trái phép trß¾c khi
quý v¸ trä ti«n.

Nªu Quý V¸ Chßa Trä Ti«n
Ði®n ThoÕi
Nªu quý v¸ biªt mình b¸ tráo ð±i hãng ði®n thoÕi trái
phép trß¾c khi quý v¸ trä ti«n ði®n thoÕi, quý v¸
không phäi trä cho b¤t cÑ các cú g÷i viÍn liên nào
mà ðã g÷i trong vòng 30 ngày sau khi có sñ tráo ð±i
trái phép. Quý v¸ không phäi trä ti«n cho hãng
tráo ð±i trái phép HAY cho hãng ði®n thoÕi quý
v¸ ch÷n
ch÷n. Quý v¸ s¨ phäi trä ti«n cho các cú ði®n
thoÕi mà quý v¸ g÷i sau th¶i gian 30 ngày hÕn,

nhßng quý v¸ có th¬ trä v¾i giá cä cüa hãng ði®n thoÕi mà
quý v¸ ðã ch÷n - không phäi giá cüa công ty tráo ð±i trái
phép.

Câu Chuy®n cüa Giao
Giao nh§n ðßþc hoá ð½n
ði®n thoÕi qua th½ g·i
ngày 20 tháng bäy. Trong
ðó có tính ti«n các cú g÷i
viÍn liên t× ngày 15 tháng
sáu ðªn 15 tháng bäy. Cô
¤y ð¬ ý th¤y các cú g÷i b¡t
ð¥u t× ngày 1 tháng bäy b¸
tính b·i mµt hãng ði®n
thoÕi có tên Big Bad Slammer. Cô ta không biªt gì v«
hãng này, vì thª cô Giao g÷i s¯ ði®n thoÕi liên lÕc có
trong hoá ð½n.
Nhân viên ðÕi di®n: “Hello, tôi là Phan cüa công ty Big
bad Slammer. Tôi có th¬ giúp gì ðßþc cho cô?”
Giao: “Có sñ sai l¥m. Tôi ðã ðâu có cho phép hãng Big
Bad Slammer cung Ñng d¸ch vø ði®n thoÕi cho tôi. Hãng
ði®n thoÕi tôi ch÷n là hãng Cheap & Clear. Hãng cüa ông
ðã tráo ð±i trái phép! Tôi biªt quy«n lþi cüa tôi theo nhß
lu§t c¤m tráo ð±i trái phép cüa FCC và tôi không phäi trä
cho hãng ông t¤t cä các cú g÷i t× ngày 1 tháng bäy t¾i
ngày 15 tháng bäy.”
Nhân viên ðÕi di®n: “Thßa bà, bà ðã g÷i các cú ði®n
thoÕi này. Bà s¨ phäi trä ti«n cho các cú g÷i này.”
Giao: “Ông sai r°i! Tôi không có trách nhi®m gì cho các
cú g÷i này. Chào ông.”
Giao sau ðó g÷i cho hãng ði®n thoÕi chính thÑc cüa cô ta.
Nhân viên ðÕi di®n: “Hello, tôi là Giàu. Xin cám ½n bà
ðã g÷i cho hãng Cheap & Clear. Tôi có th¬ xin giúp gì
ðßþc cho bà ngày hôm nay?”
Giao: “Tôi g÷i ð¬ cho ông biªt là tôi b¸ tráo ð±i trái phép
b·i hãng Big Bad Slammer. Giá ti«n ði®n thoÕi cüa h÷ cao
g¤p ba l¥n hãng cüa ông! Tôi s¨ trä cho ông các cú ði®n
thoÕi tôi ðã g÷i t× ngày 15 tháng sáu cho ðªn ngày 1
tháng 7, trß¾c lúc mà hãng kia chuy¬n trß½ng møc qua
h÷. Tôi mu¯n chuy¬n lÕi v¾i hãng Cheap & Clear và tôi
mu¯n b¤t cÑ các khoän phí t±n ð±i hãng ði®n thoÕi phäi
ðßþc xoá bö khöi hoá ð½n ði®n thoÕi cüa tôi.”

Nhân viên ðÕi di®n: “Tôi s¨ ð±i lÕi cho bà ngay l§p tÑc.
T±ng s¯ ti«n cho các cú ði®n thoÕi bà ðã g÷i t× ngày 15
tháng sáu t¾i ngày 30 tháng sáu là $15 mÛ kim. Bà s¨
không b¸ tính ti«n cho vi®c b¸ ð±i hãng ði®n thoÕi. Tôi xin
l²i cho b¤t cÑ các v¤n ð« khó khån ðã gây ra cho bà.”
Giao: “Nó không phäi là l²i cüa ông. Ðó là l²i cüa hãng
Big Bad Slammer.”

Nªu Quý V¸ Ðã Trä Ti«n
Ði®n ThoÕi
Nªu quý v¸ ðã trä ti«n ði®n thoÕi sau ðó m¾i ð¬ ý th¤y ðã
b¸ tráo ð±i hãng trái phép, hãng này s¨ phäi trä cho hãng
ði®n thoÕi chính thÑc cüa quý v¸ g¤p rßÞi (150%) s¯ ti«n
h÷ ðã nh§n ðßþc t× ti«n quý v¸ ðã trä. Hãng ði®n thoÕi
chính thÑc có th¬ giæ hai ph¥n ba s¯ ti«n ðó, và quý v¸ s¨
nh§n ðßþc mµt ph¥n ba ti«n hoàn trä. Chính quy«n buµc
hãng tráo ð±i trái phép phäi trä lÕi ti«n và trä thêm ti«n
phÕt, ð¬ rút ti«n l¶i t× vø tráo ð±i trái phép.

Câu Chuy®n cüa Sâm
Sâm trong hai tháng v×a qua vì b§n rµn nên ðã không coi
hoá ð½n ði®n thoÕi c¦n th§n. Ông ta
chï viªt chi phiªu trä ti«n ti«n ði®n
thoÕi. Tháng này, ông ¤y ð¬ ý là
t¤t cä các cú g÷i viÍn liên b¸ tính
b·i mµt công ty ông ta không h«
biªt ðªn, Big Bad Slammer.
Sâm ðã ch÷n hãng Cheap &
Clear là hãng ði®n thoÕi chính
thÑc cho ông ¤y, vì thª ông ta
không biªt chuy®n gì ðang xäy
ra. Ông ta bèn duy®t qua lÕi
các hoá ð½n ði®n thoÕi trong hai tháng v×a qua và th¤y là
mình ðã b¸ tính ti«n b·i hãng Big Bad Slammer. Các món
ti«n tính cao h½n nhi«u so v¾i giá cä cüa hãng Cheap &
Clear.
Sâm g÷i cho hãng ði®n thoÕi chính cüa ông ta, hãng
Cheap & Clear ð¬ coi h÷ có th¬ giúp gì ðßþc.
Nhân viên ðÕi di®n: “Hello, ðây là DiÍm cüa hãng Cheap
& Clear. Tôi có th¬ giúp cho ông ðßþc gì?”

Sâm: “Tôi m¡c mµt l²i l¥m. Tôi ðã trä 100 mÛ kim
cho mµt hãng khác cho các cú ði®n thoÕi g÷i viÍn
liên cüa tôi. Tôi nghî là tôi ðã b¸ tráo ð±i hãng mµt
cách trái phép cách ðây hai tháng.”
Nhân viên ðÕi di®n: “H° s½ cüa chúng tôi cho th¤y
là ông ðã ð±i qua hãng Big Bad Slammer ba tháng
v×a r°i.”
Sâm: “Chuy®n chuy¬n ð±i này không có sñ cho
phép cüa tôi. Cô có th¬ làm ðßþc gì ð¬ giúp tôi
không?”
Nhân viên ðÕi di®n: “Vâng. Lu§t l® b¡t buµc hãng
Big Bad Slammer phäi hoàn trä lÕi $100 mÛ kim cho
chúng tôi, cµng thêm $50 mÛ kim ti«n phÕt næa. Khi
chúng tôi nh§n ðßþc ti«n, chúng tôi s¨ ðßa lÕi cho
ông $50 mÛ kim.”

Tôi Làm Thª Nào B¸ Ð±i Hãng
Ði®n ThoÕi Trái Phép?
Ðôi khi nhæng ngß¶i b¸ tráo ð±i trái phép không nh¾
là h÷ ðã làm gì ð¬ ðßa ðªn chuy®n này. Tuy nhiên
nhi«u nÕn nhân ðã r½i vào hai trò l×a b¸p thông
døng sau ðây:
•
Mµt ngß¶i bán hàng qua ði®n thoÕi g÷i và
höi nªu nhß quý v¸ mu¯n nh§n ðßþc các gi¤y quäng
cáo v« mµt d¸ch vø ði®n thoÕi viÍn liên m¾i. Ngay
cä nhß quý v¸ t× ch¯i, h÷ có th¬ ghi âm gi÷ng cüa
quý v¸ nói: “Yes” cho các câu höi không quan h® và
dùng nó nhß là chÑng c¾ quý v¸ ðã ch¤p thu§n ð±i
qua mµt hãng m¾i.
•
Nªu quý v¸ nh§n ðßþc mµt t¤m ngân phiªu
qua th½ g·i cüa mµt hãng ði®n thoÕi viÍn liên, ð÷c
nó c¦n th§n trß¾c khi quý v¸ ký thác. Khi quý v¸ ký
tên và ký thác t¤m ngân phiªu vào trong trß½ng møc
cüa quý v¸, quý v¸ có th¬ ðã ð°ng ý ð¬ ð±i sang mµt
hãng ði®n thoÕi viÍn liên khác.

Làm Cách Nào Ð¬ Tôi Tránh B¸
Tráo Ð±i Trái Phép?
Quý v¸ có th¬ tránh b¸ ð±i trái phép b¢ng cách ð÷c
b¤t cÑ nhæng gì quý v¸ ký tên vào mµt cách c¦n th§n
- ð÷c trß¾c, sau và các hàng chæ in nhö. Ð×ng cho

nhæng ngß¶i rao hàng hay bán hàng qua ði®n thoÕi
s¯ ði®n thoÕi hay b¤t cÑ các tin tÑc cá nhân nhß ð¸a
chï, s¯ an sinh xã hµi ho£c nhà bång hay s¯ thë
trß½ng møc tín døng cüa quý v¸.
Luôn luôn duy®t qua hªt hoá ð½n ði®n thoÕi cüa quý
v¸ càng s¾m càng t¯t.
Nªu quý v¸ lo l¡ng v« chuy®n b¸ tráo ð±i trái phép,
quý v¸ nên nghî ðªn vi®c l§p mµt sñ ch£n ðÑng trong
d¸ch vø ði®n thoÕi viÍn liên cüa quý v¸ v¾i công ty
ði®n thoÕi ð¸a phß½ng cüa quý v¸. Ði«u này có nghîa
là hãng ði®n thoÕi viÍn liên cüa quý v¸ không th¬ b¸
chuy¬n ð±i cho ðªn khi quý v¸ thông báo cho hãng
ði®n thoÕi ð¸a phß½ng cüa quý v¸ b¢ng vån th½. Vi®c
này ch¡c ch¡n giúp bäo v® quý v¸ nhßng nó s¨ gây
khó khån khi quý v¸ mu¯n ð±i sang mµt hãng khác
mµt cách nhanh chóng khi quý v¸ ðßþc mµt công ty
ði®n thoÕi khác cho giá rë h½n.
Ð¬ chuy¬n ð±i d¸ch vø ði®n thoÕi viÍn liên cüa quý v¸
mµt cách hþp pháp, hãng ði®n thoÕi phäi làm ít ra
mµt trong các ði«u dß¾i ðây ð¬ xác ð¸nh là quý v¸ có
cho phép:
•
Nh§n ðßþc t× quý v¸ mµt gi¤y viªt hay mçu
th½ qua ði®n toán “letter of authorization” tÑc th½
üy quy«n mà cûng ðßþc g÷i là “letter of agency” tÑc
th½ cho công ty viªt t¡t là LOA - bao g°m tên và ð¸a
chï cüa quý v¸ gi¯ng nhß trên hoá ð½n ði®n thoÕi cüa
quý v¸, s¯ ði®n thoÕi quý v¸ mu¯n chuy¬n ð±i, mµt
bän tuyên b¯ cho biªt quý v¸ mu¯n chuy¬n ð±i sang
mµt công ty quý v¸ mu¯n và các tiªt lµ cho quý v¸
biªt v« b¤t cÑ l® phí nào có th¬ có.
•
Cung Ñng mµt s¯ ði®n thoÕi miÍn phí cho
quý v¸ g÷i ð¬ xác nh§n chuy®n quý v¸ thích ð±i qua
công ty khác.
•
Dùng mµt công ty thÑ ba ðµc l§p ð¬ xác
minh ý nguy®n cüa quý v¸ mu¯n ð±i hãng ði®n thoÕi.

Lu§t Bäo V® Quý V¸ Không B¸
L×a B¸p
Trong quá khÑ, nhi«u hãng tráo ð±i trái phép dùng
các hình thÑc dñ thi gian manh ð¬ l×a ngß¶i ta ghi

tên vào các hãng ði®n thoÕi viÍn liên m¾i. Thông
thß¶ng, các khách hàng không biªt là h÷ ðã ch¤p nh§n
mµt d¸ch vø ði®n thoÕi viÍn liên m¾i. C½ Quan FCC bây
gi¶ b¡t buµc b¤t cÑ các gi¤y t¶ quäng cáo nhß các mçu
ghi danh dñ tuy¬n không ðßþc n¢m chung trong t¶ gi¤y
üy quy«n b¡t buµc phäi có.

Quý v¸ cûng có th¬ báo cáo nÕn tráo ð±i trái phép t¾i vån
phòng bi®n lý cüa ti¬u bang quý v¸. Trên mÕng lß¾i toàn
c¥u, quý v¸ có th¬ kiªm th¤y các hß¾ng dçn liên lÕc t¾i
t×ng ti¬u bang trên mÕng lß¾i cüa Liên Hi®p Bi®n Lý
Toàn Qu¯c tÑc National Association of Attorney General
(www.naag.org).

Các khách hàng không nói tiªng Anh ðã và ðang là nÕn
nhân cüa các hãng gian trá b¢ng cách m§p m¶ v¾i h÷
b¢ng các sñ m¶i m÷c h¤p dçn b¢ng ngôn ngÞ cüa khách
hàng, ðính kèm theo v¾i lá th½ üy quy«n b¢ng tiªng Anh.
Lu§t l® bây gi¶ b¡t buµc các mçu ð½n üy quy«n không
viªt b¢ng tiªng Anh cüa các công ty ði®n thoÕi viÍn liên
phäi ðßþc ði theo v¾i mµt lá th½ üy quy«n cûng viªt
b¢ng thÑ tiªng ðó.

Khi ði«n ð½n khiªu nÕi v« nÕn ð±i trái phép, quý v¸ nên
bao g°m các dæ ki®n sau ðây:
• Tên và ð¸a chï cüa quý v¸
• S¯ ði®n thoÕi cüa quý v¸
• Tên hãng ði®n thoÕi ðã tráo ð±i trái phép
• Tên hãng ði®n thoÕi chính thÑc cüa quý v¸
• DiÍn tä chuy®n gì ðã xäy ra.
• Các bän sao hoá ð½n ði®n thoÕi có các ph¥n tính ti«n
mà quý v¸ mu¯n tranh cãi
• Quý v¸ ðã trä ti«n cho khoän ti«n quý v¸ mu¯n tranh
cãi hay chßa.

Các hãng ði®n thoÕi viÍn liên có th¬ còn dùng ngân
phiªu nhß là quà thß·ng ð¬ khiªn quý v¸ ð±i hãng. Tuy
nhiên, các t¤m ngân phiªu ði cùng v¾i lá th½ üy quy«n
phäi g¥n ch² ðß¶ng kë ð¬ ký tên phía ð¢ng sau cüa t¤m
ngân phiªu. Trên m£t t¤m ngân phiªu, phäi có l¶i ghi
chú là b¢ng cách ký tên vào t¤m ngân phiªu này, quý v¸
coi nhß s¨ cho phép chuy¬n ð±i hãng ði®n thoÕi.

Cách Ð¬ Khiªu NÕi v«
NÕn Tráo Ð±i Trái Phép
Trong ðÕi ða s¯ trß¶ng hþp, hãng ði®n thoÕi chính thÑc
cüa quý v¸ s¨ có th¬ Ñng phó giùm quý v¸ khi quý v¸
khiªu nÕi b¸ tráo ð±i hãng trái phép và l¤y lÕi ti«n cho
quý v¸ khi c¥n thiªt. Nªu quý v¸ không hài lòng v¾i sñ
ðáp Ñng cüa hãng ði®n thoÕi cüa quý v¸, quý v¸ có th¬
khiªu nÕi t¾i các c½ quan chính quy«n ti¬u bang hay liên
bang.
Tùy theo quý v¸ · ðâu, quý v¸ có th¬ ði«n ð½n khiªu nÕi
v« nÕn b¸ tráo ð±i trái phép v¾i c½ quan ði«u hành ti®n
ích trong ti¬u bang cüa quý v¸ hay v¾i FCC. Quý v¸ có
th¬ biªt nªu nhß ti¬u bang cüa quý v¸ có nh§n khiªu nÕi
b¢ng cách viªng mÕng lß¾i ði®n toán cüa vån phòng
Consumer Information Bureau thuµc c½ quan FCC
(www.fcc.gov/cib) hay b¢ng cách g÷i cho FCC · s¯ (888)
CALL-FCC (225-5322); s¯ ði®n thoÕi cho ngß¶i câm/ðiªc
TTY: (888) 835-5322.

C½ Quan Tác Ðµng Gi¾i Tiêu Thø tÑc
Consumer Action
www.consumer-action.org
717 Market St., phòng 310
San Francisco, CA 94103
(415) 777-9635
523 West Sixth St., phòng 1105
Los Angeles, CA 90014
(213) 624-8327
Có nói tiªng Trung Hoa, Anh và Tây Ban Nha.
Ð¬ lÕi l¶i nh¡n TTY (cho ngß¶i câm/ðiªc) b¤t cÑ lúc nào:
(415) 777-9456
E-mail: info@consumer-action.org

Tráo Ð±i Trái Phép!
Quý v¸ c¥n làm gì khi d¸ch vø
ði®n thoÕi viÍn liên cüa quý v¸
b¸ ð±i mà không có sñ ð°ng ý
cüa quý v¸?

V« „n Bän Này
„n bän này ðßþc thñc hi®n b·i C½ Quan Tác Ðµng Gi¾i
Tiêu Thø tÑc Consumer Action v¾i sñ tài trþ cüa
California Consumer Protection Foundation, c½ quan
hành chánh cho $25 tri®u mÛ kim cüa Community
Collaborative Fund (CCF), kªt quä cüa sñ tác hþp giæa
công ty GTE California và Bell Atlantic, hi®n th¶i là công
ty thß½ng mÕi Verizon.
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