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Chào quš vÎ! 
 
Quš vÎ có bi‰t sÓ lÜ®ng ÇiŒn thoåi g†i viÍn liên quÓc t‰ trong Hoa Kÿ Çã gia tæng 
vÜ®t b¿c tØ khoäng 200 triŒu m¶t næm lên Ç‰n hÖn 5.2 tÌ m‡i næm trong 20 næm 
qua? V§i con sÓ g†i quÓc t‰ thÜ©ng lŒ rÃt cao, ngÜ©i tiêu dùng cÀn có thông tin tÓt 
nhÃt vŠ cách g†i và cách ti‰t kiŒm cho các cú ÇiŒn thoåi này. Dù là g†i bån h»u ª 
Trung QuÓc m¶t lÀn m‡i næm Ç‹ hÕi thæm, hay g†i gia Çình ª MÍ Tây CÖ hàng tuÀn, 
quš vÎ có th‹ g†i dÍ dàng v§i giá rÈ nhÃt có s¤n. Hãy Ç†c ti‰p Ç‹ bi‰t cách sº døng! 

 
G†i viÍn liên quÓc t‰ 

b¢ng cách nào? 
 
M¥c dù cách thÙc thay Ç°i tØ quÓc gia này so v§i quÓc gia khác, hay thành phÓ khác 
nhau trong cùng quÓc gia, nói chung có hai cách Ç‹ g†i viÍn liên quÓc t‰. Quš vÎ có 
th‹ g†i tr¿c ti‰p hay qua t°ng Çài. N‰u muÓn g†i tr¿c ti‰p, chÌ cÀn bÃm: 

 
     011   +    mã sÓ quÓc gia    +    mã sÓ thành phÓ   +    sÓ ÇiŒn thoåi  
 
Thí dø nhÜ muÓn g†i m¶t ngÜ©i tåi Tokyo, NhÆt Bän quš vÎ phäi bÃm các sÓ sau 
Çây: 

011      +      81           +               3           +       XXXX-XXXX 
 
Ghi chú: SÓ ch» sÓ th¿c ti‹n cho m‡i loåi có th‹ thay Ç°i theo quÓc gia hay thành 
phÓ. 
 
N‰u g†i qua t°ng Çài, bÃm: 
 
    01    +    mã sÓ quÓc gia    +     mã sÓ thành phÓ     +     sÓ ÇiŒn thoåi 
 
Nên nh§ r¢ng g†i qua t°ng Çài thÜ©ng Ç¡t hÖn nhiŠu so v§i g†i tr¿c ti‰p. 
 
Chú š - Các cú ÇiŒn thoåi g†i vào Gia Nã ñåi và vùng Caribbe ÇÜ®c tính theo giá g†i
quÓc t‰, m¥c dù hình thÙc g†i giÓng nhÜ viÍn liên trong nÜ§c b¢ng cách bÃm sÓ  
1 + sÓ vùng + sÓ ÇiŒn thoåi. 
 

Cách nào hay nhÃt Ç‹ ti‰t kiŒm 
khi g†i quÓc t‰? 

 
Giá quÓc t‰ có th‹ khác nhau rÃt nhiŠu, tùy vào quÓc gia và cách g†i. 
 

Tuy nhiên, nên cÄn thÆn, các nhóm cung cÃp dÎch vø g†i låi trong Hoa Kÿ không 
ÇÜ®c phép cung cÃp dÎch vø cho khách hàng nào trong các quÓc gia Çã tuyên bÓ 
công khai dÎch vø g†i låi là bÃt h®p pháp. ñ‹ bi‰t các quÓc gia nào cÃm dÎch vø g†i 
låi, liên låc Trung Tâm NgÜ©i Tiêu Dùng cûa FCC tåi 1-888-CALL-FCC  
(1-888-225-5322), ti‰ng nói, hay 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322), TTY;   
hay vi‰ng ÇÎa chÌ mång chúng tôi tåi www.fcc.gov/cib. 
 

Các dÎch vø thông dÎch qua ÇiŒn thoåi 
khi g†i quÓc t‰ 

 
CÀn giúp thông dÎch? M¶t sÓ công ty ÇiŒn thoåi viÍn liên cung cÃp Çåi diŒn dÎch vø 
khách hàng Ça ngôn ng» Ç‹ h‡ tr® quš vÎ có tính lŒ phí. ChÌ cÀn yêu cÀu t°ng Çài hay
Çåi diŒn dÎch vø khách hàng nói ngôn ng» cûa quš vÎ. Ki‹m tra v§i nhóm cung cÃp 
vŠ các lŒ phí cho dÎch vø này. 
 

Các hÜ§ng dÅn ti‰t kiŒm tiŠn Ç‹ ch†n 
dÎch vø viÍn liên quÓc t‰ 

 
• Dò nhiŠu nÖi Ç‹ so sánh giá cä cûa các chÜÖng trình, g†i b¡t vòng, thÈ g†i ÇiŒn 

thoåi trä trÜ§c, và dÎch vø g†i låi. ñ†c kÏ quy Ü§c và ÇiŠu kiŒn cho m‡i dÎch vø 
này. Tránh trä "giá cæn bän" n‰u ÇÜ®c.  

 
• Bi‰t và hi‹u thói quen g†i ÇiŒn thoåi cûa mình. ñiŠu này giúp quš vÎ và nhóm 

cung cÃp viÍn liên ch†n các loåi dÎch vø nào Çáp Ùng nhu cÀu cûa quš vÎ v§i giá 
phäi chæng. Nên bi‰t quš vÎ có g†i Çû hàng tháng Ç‹ phäi trä lŒ phí liên hŒ v§i 
chÜÖng trình g†i ÇiŒn thoåi hay không. 

 
• N‰u không hi‹u chÜÖng trình hay các lŒ phí trên hóa ÇÖn, nêu th¡c m¡c v§i 

nhóm cung cÃp viÍn liên. N‰u cÀn Çåi diŒn dÎch vø khách hàng nói ngôn ng» cûa
quš vÎ, hãy cho h† bi‰t. 

 
• Ki‹m duyŒt chÜÖng trình mình thÜ©ng xuyên. Nên nh§ r¢ng các nhóm cung cÃp 

luôn luôn có nhiŠu quäng cáo giá và chÜÖng trình m§i. G†i nhóm cung cÃp viÍn 
liên Ç‹ cÆp nhÆt thông tin và dò các ÇÎa Çi‹m mång Ç‹ bi‰t vŠ các l¿a ch†n g†i 
quÓc t‰. Quš vÎ có th‹ mua ÇÜ®c chÜÖng trình rÈ hÖn. 

 
• Không ch¡c sÓ ÇiŒn thoåi muÓn g†i? BÃm h‡ tr® danh møc quÓc t‰ rÃt tÓn kém. 

Thay vào Çó, nên tìm trong mång Internet cho các danh møc ÇiŒn thoåi quÓc t‰. 
N‰u không ti‰p cÆn ÇÜ®c máy vi tính, thÜ viŒn ÇÎa phÜÖng thÜ©ng có máy s¤n 
cho công chúng sº døng. 

 
ñ‹ có thêm thông tin vŠ g†i viÍn liên quÓc t‰, liên låc Trung Tâm NgÜ©i Tiêu Dùng 
cûa FCC tåi 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322), ti‰ng nói hay 1-888-TELL-FCC 
(1-888-835-5322), TTY; ÇÎa chÌ ÇiŒn thÜ fccinfo@fcc.gov; hay vi‰ng ÇÎa chÌ mång 
cûa chúng tôi tåi  www.fcc.gov/cib.  



Nói chung, g†i viÍn liên ÇÜ®c tính tiŠn theo phút. Thêm vào viŒc cung Ùng "giá cæn bän," các 
công ty ÇiŒn thoåi cho m¶t sÓ l¿a ch†n khác Ç‹ trä cho g†i ÇiŒn thoåi quÓc t‰. 
Các chÜÖng trình g†i ÇiŒn thoåi, g†i b¡t vòng, thÈ mua s¤n, và các dÎch vø g†i låi, thÜ©ng cho 
giá thÃp hÖn nhiŠu so v§i giá cæn bän cûa công ty. Trong th¿c t‰, cho dù tính cä lŒ phí hàng 
tháng cho hÀu h‰t các chÜÖng trình g†i ÇiŒn thoåi giá giäm, chi phí sº døng các chÜÖng trình 
này vÅn thÃp hÖn nhiŠu so v§i giá cæn bän. 
 
ñây là thí dø vŠ chí phí cho các cú ÇiŒn thoåi g†i qua Pháp tØ Hoa Kÿ theo giá cæn bän và giá 
giäm: 
 
  Giá cæn bän       ChÜÖng trình g†i ÇiŒn thoåi      G†i b¡t vòng   
  $1.99 m¶t phút            $0.17 m¶t phút                             $0.22 m¶t phút 
        ($3.00 lŒ phí hàng tháng)           (c¶ng $0.10 lŒ phí nÓi ÇÜ©ng dây)

Ghi chú: Giá bi‹u và th©i hån th¿c ti‹n tØ các công ty quš vÎ ch†n có th‹ khác hÖn các chÜÖng trình bên 
trên. 

Khi quy‰t ÇÎnh cách g†i, nên so sách dÎch vø, bao gÒm: 

        *  Giá khác biŒt gi»a ngày/Çêm         *  Giá trong tuÀn/CuÓi tuÀn 
        *  Th©i gian g†i tÓi thi‹u           *  LŒ phí nÓi ÇÜ©ng dây  
        *  Khoäng lŒ phí hàng tháng 
         
Ngoåi trØ n‰u có tham gia vào chÜÖng trình g†i giäm giá, hay sº døng dÎch vø g†i b¡t vòng, 
n‰u chÌ nhÃc ÇiŒn thoåi và g†i viÍn liên quÓc t‰ thì rÃt Ç¡t. S¿ khác biŒt gi»a giá cæn bän và 
chÜÖng trình g†i giäm giá rÃt Çáng k‹, cho dù chÌ g†i m¶t cú ÇiŒn thoåi ng¡n hàng tháng vÅn 
rÈ hÖn n‰u dùng chÜÖng trình g†i ÇiŒn thoåi. 

Các chÜÖng trình g†i ÇiŒn thoåi  
 
ChÜÖng trình g†i ÇiŒn thoåi là thÕa thuÆn dÎch vø hàng tháng gi»a quš vÎ và nhóm cung cÃp 
g†i viÍn liên theo giá ÇÎnh trÜ§c, và thÜ©ng bao gÒm lŒ phí hàng tháng. Quš vÎ có l®i hay 
không khi sº døng chÜÖng trình tùy thu¶c vào thói quen g†i cûa mình. ñ‹ xác ÇÎnh xem 
chÜÖng trình có thích h®p hay không, trÜ§c tiên hÕi nhóm cung cÃp có chÜÖng trình g†i quÓc 
t‰ nào së làm giäm tiŠn ÇiŒn thoåi hàng tháng hay không, d¿a trên cách sº døng cûa mình.  
  
K‰ Ç‰n, hãy xem th¿c chÃt. Tìm xem các chÜÖng trình này có lŒ phí cho giá bi‹u ÇÒng nhÃt 
hay không (thÜ©ng tØ $3.00 Ç‰n $8.00 hàng tháng). HÕi xem giá có áp døng cho 24 gi© trong 
ngày, 7 ngày trong tuÀn hay không, hay chÌ cho m¶t sÓ gi© và ngày trong tuÀn mà thôi (nhÜ 
giá chÜÖng trình g†i chÌ áp døng tØ 5:00 chiŠu Ç‰n 7:00 sáng, thÙ Hai Ç‰n thÙ Sáu mà thôi).  
 
HÕi vŠ thu‰ và các lŒ phí khác. Nên nh§ r¢ng, n‰u chÜÖng trình nào không có l®i hay thích 
h®p nhu cÀu g†i quÓc t‰ cûa mình, ti‰p tøc tìm chÜÖng trình khác thích h®p hÖn. Internet cÛng
là m¶t nguÒn rÃt tÓt Ç‹ tìm mua chÜÖng trình. ñ‰n vi‰ng các vùng mång cûa các nhóm cung 
cÃp dÎch vø ÇiŒn thoåi viÍn liên quÓc t‰ và so sánh các chÜÖng trình cûa h†. 
 
Quš vÎ có th‹ "chÌ g†i quÓc t‰ vài lÀn trong næm -- không Çû Ç‹ trä lŒ phí hàng tháng cûa 
chÜÖng trình g†i." Trong trÜ©ng h®p Çó, g†i b¡t vòng hay dùng thÈ trä trÜ§c có th‹ thích h®p 
hÖn. 

 
G†i b¡t vòng 

 
HÀu h‰t dÎch vø g†i b¡t vòng b¡t ÇÀu v§i các sÓ 10-10 theo Çó là ba sÓ ti‰p cÆn (10-10-XXX). 
M¶t sÓ khác sº døng h‡n h®p nhÜ 10-15 hay 10-16 và ba sÓ ti‰p cÆn theo sau. G†i b¡t vòng 
b¡t bu¶c sº døng các sÓ ti‰p cÆn này cùng v§i sÓ muÓn g†i. Thí dø nhÜ: 
 

10-10-XXX + 011 + mã sÓ quÓc gia + mã sÓ thành phÓ + sÓ ÇiŒn thoåi    
 
Dùng dÎch vø g†i b¡t vòng cho phép quš vÎ bæng ngang hay "b¡t vòng" nhóm cung cÃp ÇiŒn 
thoåi viÍn liên Çã ch†n và sº døng nhóm g†i viÍn liên khác có giá thÃp hÖn so v§i chÜÖng 
trình bình thÜ©ng. NhiŠu giá g†i b¡t vòng b¢ng hay rÈ hÖn giá chÜÖng trình g†i ÇiŒn thoåi và 
không có lŒ phí hàng tháng. Chi phí sº døng g†i b¡t vòng có trong hóa ÇÖn hàng tháng.   
 
Nên bi‰t cách ch†n mua n‰u quš vÎ ÇÎnh sº døng dÎch vø g†i b¡t vòng. Các vùng mång cho 
ngÜ©i tiêu dùng và Ãn bän phát hành có th‹ giúp xác ÇÎnh sÓ g†i b¡t vòng cø th‹ nào có s¤n 
trong khu v¿c mình, và dÎch vø này có thích h®p cho quš vÎ hay không. 
 
TrÜ§c khi ch†n công ty g†i b¡t vòng, nên hÕi h†: 
 
 Có lŒ phí ÇÒng nhÃt hay lŒ phí hàng tháng hay không?   
 Giá m‡i phút là bao nhiêu?  
 Có tính thêm các lŒ phí cho chÜÖng trình liên bang và ti‹u bang không? 
 

ThÈ trä trÜ§c 
 

ThÈ g†i ÇiŒn thoåi trä trÜ§c cung cÃp th©i gian g†i Çã trä trÜ§c khi g†i. Mua thÈ theo sÓ tiŠn 
hay b¶i sÓ phút. ThÈ g†i ÇiŒn thoåi trä trÜ§c bao gÒm sÓ ÇiŒn thoåi ti‰p cÆn miÍn phí và mÆt sÓ
cá nhân (PIN). 
 
ThÈ trä trÜ§c có nhiŠu Üu Çi‹m. TrÜ§c tiên, thÈ trä trÜ§c cho dÎch vø g†i quÓc t‰ thÜ©ng cho 
giá giäm. HÖn n»a, thÈ ÇÜ®c bán tåi các nÖi tiŒn l®i nhÜ quày bán sách báo, bÜu ÇiŒn, và tiŒm 
bán hàng. ChÜa h‰t, ngÜ©i tiêu dùng nào không có dÎch vø ÇiŒn thoåi viÍn liên gia cÜ có th‹ 
dùng các thÈ này. M¶t sÓ thÈ cÛng có các Ç¥c Çi‹m nhÜ bÃm nhanh cho các sÓ thÜ©ng g†i và 
báo cáo sÓ lÀn g†i các sÓ thÜ©ng g†i. CuÓi cùng, các thÈ này cho phép ngÜ©i g†i trä trÜ§c cho 
các cú g†i, thay vì chÒng chÃt hóa ÇÖn phäi trä sau này. 
 
Tuy nhiên, ngÜ©i tiêu dùng vÅn nên cÄn thÆn khi sº døng thÈ trä trÜ§c. Các thÈ này Çôi khi có 
chi phí bÃt ng©. Thí dø nhÜ m¶t sÓ thÈ cho thÃy tính tiŠn theo phút, nhÜng ÇÒng th©i c¶ng 
thêm lŒ phí cho m‡i cú g†i. Khi ch†n thÈ trä trÜ§c, Ç†c k› ch» in nhÕ trên thÈ.  
 
NgÜ©i tiêu dùng cÀn bi‰t nhiŠu thÈ trä trÜ§c có thông báo ngày h‰t hån - Thí dø nhÜ:  "ThÈ này
h‰t hån vào ngày 12/31/2002."  ñÒng th©i, hÀu h‰t các thÈ trä trÜ§c có thông báo cho bi‰t 
công ty ban hành thÈ không chÎu trách nhiŒm n‰u thÈ bÎ Çánh c¡p hay mÃt.   
 
G†i công ty sän xuÃt thÈ Ç‹ lÃy thông tin vŠ các lŒ phí liên hŒ vŠ g†i quÓc t‰. Nên nh§ r¢ng vì 
Çã trä trÜ§c, quš vÎ có th‹ mÃt tiŠn n‰u g¥p trª ngåi sº døng thÈ. Nên lÃy ÇÀy Çû thông tin 
trÜ§c khi mua thÈ. 

 
DÎch vø g†i låi quÓc t‰ 

Các dÎch vø g†i låi quÓc t‰ cho phép ngÜ©i tiêu dùng g†i tØ bên ngoài Hoa Kÿ v§i giá viÍn 
liên trong nÜ§c thÜ©ng thÃp hÖn nhiŠu so v§i giá tính ª các quÓc gia bên ngoài. Các dÎch vø 
này tÓt cho kinh doanh nào có væn phòng ª ngoài Hoa Kÿ, các cÖ quan chánh quyŠn, ngân 
hàng, ÇÒng th©i nh»ng ngÜ©i tiêu dùng nào Çang Çi xa bên ngoài Hoa Kÿ. DÎch vø g†i låi Çòi 
hÕi thuê bao trÜ§c. Các dÎch vø này hoåt Ç¶ng b¢ng cách cho ngÜ©i bên ngoài Hoa Kÿ g†i, 
thông thÜ©ng dùng sÓ miÍn phí 800, c¶ng thêm sÓ ti‰p cÆn ÇÜ®c chÌ ÇÎnh tØ nhóm cung cÃp 
dÎch vø g†i låi. NgÜ©i thuê bao bÃm sÓ 800 và cho vào sÓ ti‰p cÆn Ç‹ có ÇÜ®c tín hiŒu g†i cho 
phép ngÜ©i thuê bao g†i vŠ låi Hoa Kÿ hay quÓc gia khác. Có rÃt nhiŠu nhóm cung cÃp dÎch 
vø g†i låi cung cÃp dÎch vø Ç‰n và tØ nhiŠu quÓc gia bên ngoài. 


