
 

ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 
 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੈਂ ADVANCEPAY ACCOUNT ਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰ  ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਰ 

ਸਿਦਹ / ਸਿਦੀ ਹਹਾਂ? 
ਉੁੱਤਰ: ਇਸਦ ੇਚ ਣਾਵ ਲਈ ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਵਵਕਲਪ ਹਨ: (1) ਸਾਨ ੂੰ  ਇੁੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਲੋ 

www.connectnetwork.com, (2) ਆਪਣੇ ਿਬੋਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਤੇ 
ConnectNetwork ਐਪ (ਐਡਂਰਾਇਡ ਜਾਂ ਆਈਓਐਸ) ਇੂੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, (3) 800-
483-8314 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸਵੈਚਾਲਤ ਵਸਸਟਿ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਵਕਸ ੇਲਾਈਵ 
ਏਜੂੰਟ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕਰੋ, (4) ਇੁੱਕ GTL ਇੂੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਕਓਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ
(ਵਜੁੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ), (5) ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯ ਨੀਅਨ ਵਵਖੇ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ 
(6) GTL AdvancePay ਪੇਅ ਨ ੂੰ  ਭ ਗਤਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਚੈੁੱਕ ਜਾਂ ਿਨੀ 
ਆਰਡਰ ਇਸ ਤੇ ਭੇਜ:ੋ 
AdvancePay Service Dept.  
PO Box 911722 
Denver, CO 80291-1722 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਿੀ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਿਰਹਉਣ ਲਈ ਿਰੈਕਿਟ ਜਹਾਂ ਿੈਕਿਟ ਿਹਰਿ ਵਰਤ ਸਿਦਹ ਹਹਾਂ? 
ਉੁੱਤਰ: ਹਾਂ, GTL ਵੀਜਾ®  ਅਤ ੇਿਾਸਟਰਕਾਰਡ®  ਕਰਵੈਡਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ, ਅਤ ੇਪਰੀਪੇਡ 

ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਭੁਗਤਹਨ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਮ ਖਹਤੇ ਕਵਿੱਚ ਕਿੂੰਨੀ ਦੇਰ ਿਹਅਦ ਕਦਖੇਗੀ ? 
ਉੁੱਤਰ: ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਂਕਰੈਵਡਟ ਜਾਂ ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰਕਿ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਾਉਗ ੇਤਾਂ, ਜਿ੍ਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 

ਰਕਿ ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਵੁੱਚ ਲਗਭਗ ਤ ਰੂੰਤ ਵਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. 
 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੀਪੈ੍ਿ ਅਿਹਉਾਂਟ ਦਹ ਿੈਲੇਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਿਦਹ ਹਹਾਂ? 
ਉੁੱਤਰ: ਤ ਸੀ ਂਸਾਡੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਵਸਸਟਿ 800-483-8314 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਬੈਲੇਂਸ ਲੈ 

ਸਕਦ ੇਹੋ, ਇੁੱਥੇ ConnectNetwork ਦ ਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਕੇ 
www.connectnetwork.com, 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੋਬਾਈਲ ਤੇ ConnectNetwork ਐਪ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੇਂਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਿੀ ADVANCEPAY  ਿਹਲ ਰਟੇ ਮਕਹੂੰਗੇ ਹਨ? 
ਉੁੱਤਰ: ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ AdvancePay ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ – ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਹ ੂੰਦੀਆਂ 

ਹਨ — ਰਵਾਇਤੀ ਕਲੈੋਕਟ ਕਾਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਟੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ 
ਦ ਆਰਾ ਵਨਯੂੰਤਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ. 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਿੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨਹਵਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਹਪ੍ਤ ਿਰਹਾਂਗਹ? 
ਉੁੱਤਰ: ਤ ਹਾਡੇ AdvancePay ਖਾਤੇ ਦੀਆ ਂਵਰਤੋਂ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 

www.connectnetwork.com ‘ਤੇ  ਅਤ ੇਇਨ੍ਾਂ ਲਈ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਕੀਿਤ ਨਹੀ ਂਦੇਣੀ 
ਹੋਵੇਗੀ. 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਮੈਟ ਨ ੂੰ  ਜਹਰੀ ਿੀਤਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ ਤਹਾਂ ਿੀ ਮੈਂ ਅਣਚਹਹੇ ਫੂੰਿਹਾਂ ਲਈ ਕਰਫੂੰਿ 

ਪ੍ਰਹਪ੍ਤ ਿਰਹਾਂਗਹ? 
ਉੁੱਤਰ: ਪਰਿਾਵਣਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਫੂੰਡ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨ ਿਾਇੂੰਵਦਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵਦੁੱਤੇ ਜਾ 

ਸਕਦ ੇਹਨ. ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  877-650-4249 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕਿਸੇ ADVANCEPAY ਅਿਹਉਾਂਟ ਦੀ ਸਥਹਪ੍ਨਹ ਤੋਂ ਿਹਅਦ, ਿੀ ਮੈਂ ਕਿਕਲੂੰਗ ਦੀਆਾਂ 
ਹੋਰ ਕਿਸਮਹਾਂ ‘ਤ ੇਵਹਪ੍ਸ ਜਹ ਸਿਦਹ ਹਹਾਂ? 

ਉੁੱਤਰ: ਨਹੀ.ਂ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਇੁੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ AdvancePay ਖਾਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ, ਵਬਵਲੂੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕਸਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹ ੂੰਦੀ. ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੋ 
ਹਿੇਸ਼ਾਂ AdvancePayOneCall ਨ ੂੰ  ਚ ਣਨ ਦਾ ਵਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇੁੱਕ 
AdvancePay ਖਾਤਾ ਬਣਾਏ ਬਗਰੈ ਵਸਰਫ ਇੁੱਕ ਕਾਲ ਲਈ ਅਤ ੇਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ. 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਿੀ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣ ੇਖਹਤ ੇਦਹ ਪ੍ਰਿੂੰਧਨ ਔਨਲਹਈਨ ਿਰ ਸਿਦਹ ਹਹਾਂ? 
ਉੁੱਤਰ: ਹਾਂ. ਤ ਸੀ ਂਔਨਨਲਾਈਨ ConnectNetwork ਦ ਆਰਾ www.connectnetwork.com ਤੇ 

ਰਵਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੇ ਿੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ' ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਨੈੁੱ ਟਵਰਕ 
ਐਪ ਨ ੂੰ  ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜਦੋਂ ਮੇਰਹ AdvancePay ਅਿਹਉਾਂਟ ਿੈਲੈਂਸ ਘਿੱਟ ਹੋ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ ਤਹਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਸ ਕਚਤ 

ਿੀਤਹ ਜਹ ਸਿਦਹ ਹੈ? 
ਉੁੱਤਰ: GTL ਦਾ AdvancePay ਘੁੱਟ ਬੈਲੈਂਸ ਅਲਰਟ ਇੁੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਸਬਸਵਕਰਪਸ਼ਨ 

ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰਗੋਰਾਿ ਹੈ ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਵੁੱਚ ਰਕਿ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਵੁੱਚ 
ਬੈਲੈਂਸ ਘੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੁੱਕ ਐਸਐਿਐਸ ਟੈਕਸਟ ਸ ਨੇਹਾ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਸਾਈਨ-ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, 91613 ਤੇ ADVANCE ਵਲਖ ਕ ੇਟੈਕਸਟ ਕਰੋ. ਿੈਸਵੇਜੂੰਗ 
ਅਤ ੇਡੇਟਾ ਰੇਟ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਟੈਕਸਟ ਵਚਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਓ www.connectnetwork.com. 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਿੀ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣ ੇਭੁਗਤਹਨਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵੈਚਹਕਲਤ ਿਰ ਸਿਦਹ ਹਹਾਂ? 
ਉੁੱਤਰ: ਤ ਸੀ ਂ800-483-831 'ਤੇ ਜਾਂ connectnetwork.com ‘ਤੇ ਆਟੋਿੈਵਟਕ ਵਸਸਟਿ  

ਦ ਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਵੁੱਚ ਜਿ੍ਾ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਟੋ ਰੀਲੋਡ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. ਜਦੋਂ ਪ ੁੱਵਛਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਚ ਣੋ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਵੁੱਚ ਆਟੋਿੈਵਟਕ ਵਡਪਾਵਜਟ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ. 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਜੇ ਮੇਰਹ ਨੂੰ ਿਰ ਇਨਮੇਟ ਦੀਆਾਂ ਇਨਿਕਮੂੰਗ ਫੋਨ ਿਹਲਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 
ਉੁੱਤਰ: ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਬਵਲੂੰਗ ਦੀਆ ਂਸਿੁੱਵਸਆਵਾਂ ਬਾਰ ੇਪਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, GTL ਗਾਹਕ 

ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  877-650-4249 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. 
 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ADVANCEPAY ONECALL ਿੀ ਹੈ? 
ਉੁੱਤਰ: AdvancePayOneCall (APOC) ਦੇ ਨਾਲ, ਤ ਸੀ ਂਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਪਰੀਪੇਡ ਅਕਾਉਟਂ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਵੁੱਚ ਰਕਿ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਇੁੱਕ ਕਾਲ ਨ ੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚ ਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਨਰਧਾਰਤ AdvancePay ਪਰੀਪੇਡ 
ਫੋਨ ਰੇਟ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ. APOC ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਇੁੱਕ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
AdvancePay ਪਰੀਪੇਡ ਫੋਨ ਅਕਾਉਟਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਵੁੱਚ ਨਾਕਾਫੀ ਰਕਿ 
ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ , ਇਨਿੇਟ ਕਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੁੱਕ ਵਵਕਲਪ ਵਜੋਂ APOC ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. 

AdvancePay®  
 

GTL INMATE FAMILY PREPAY 

ਇਨਿੇਟ ਕਾਵਲੂੰਗ ਖਾਵਤਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ 
 
 
 
 
ADVANCEPAY ਗਹਹਿ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ 

www.connectnetwork.com 

http://www.connectnetwork.com/
http://www.connectnetwork.com/
http://www.connectnetwork.com/
http://www.connectnetwork.com/
http://www.connectnetwork.com/
http://www.connectnetwork.com/


 

GTL INMATE FAMILY PREPAY 

ਪਵਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ  
ਪਵਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਿਟੇ ਦ ੇਵਿੁੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੀਪੇਡ ਕਾਵਲੂੰਗ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਾਵਰਵਾਵਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ 
ਅਤੇ ਦਸੋਤਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੂੰਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਜਹੜੀਆ ਂਕਾਲਾਂ ਵਸੈੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹ ਣ GTL ਦ ੇAdvancePay ਪਰੋਗਰਾਿ ਦ ਆਰਾ ਪ ਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ. 
 

ਇਹ ਵਕਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੈ? 
AdvancePay ਇਕ ਪਰੀਪੇਡ ਕ ਲੈਕਟਰ ਕਾਵਲੂੰਗ ਸਵੇਾ ਹੈ ਜ ੋਵਕਸੇ ਇਨਿੇਟ ਵਲੋਂ  ਵਕਸੇ ਸ ਧਾਰ 
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ 'ਤ ੇਸਧਾਰਨ ਵਬਵਲੂੰਗ ਦੀਆ ਂਬੂੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਲਾਂ ਦੀ 
ਆਵਗਆ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਇਨਿਟੇ ਇੁੱਕ ਨਾ ਵਬੁੱਲ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ AdvancePay ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵਧਰ ਨ ੂੰ  ਪਰੀਪਡੇ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੁੱਕ ਪਰੀਪਡੇ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਇਕੁੱਤਰ ਕਲੈੋਕਟ ਕਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੀਪੇਡ ਰਕਿ ਤੁੱਕ ਖਾਤੇ ਵਵੁੱਚ ਰੁੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
ਰਕਿ ਦ ੇਖ਼ਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਸਸਟਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨ ੂੰ  ਰਕਿ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ ੁੱਛੇਗਾ. 

 
ਵਧੇਰੇ ਸੂੰਪ ਰਨ ਖਾਤਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਲਈ, ਤ ਸੀ ਂਜਿ੍ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੇਂਸ ਇੁੱਥੇ ਵੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ connectnetwork.com. 
 

ਕਦ ੇਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਾ ਗ ਆਉ 
AdvancePay ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਖ ਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਤਆਂ 
ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਕਾਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ੋਸਕਣ. ਸਾਡੇ ਸਵੈਚਵਲਤ ਵਸਸਟਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ 
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਿ ਜੜੋਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ. ਭਵਵੁੱਖ ਵਵੁੱਚ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ, ਕਰਵੈਡਟ ਅਤੇ ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ੇਜਾ 
ਸ ਕਦੇ ਹਨ. ਇੁੱਕ ਵਵਕਲਪ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹ ਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 
ਵਕਸੇ ਖਾਤੇ ਵਵੁੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ੇਕਰਵੈਡਟ ਜਾਂ ਡੈਵਬਟ ਨਾਲ ਰਕਿ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਜਦੋਂ ਰਕਿ 
ਲਗਭਗ ਖਤਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇ

ਪਰਸ਼ਨ? 
ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਸਰਵਵਸ ਵਵਭਾਗ ਵਬਵਲੂੰਗ ਨਾਲ ਜ ੜ ੇਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 
ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ: 

ਗਹਹਿ ਸੇਵਹ 
877-650-4249 
ਫੈਿਸ ਨੂੰ ਿਰ 
(866) 441-7285 
ਸਵੈਚਹਲਤ ਕਸਸਟਮ  
800-483-8314  
ਵੈਿੱਿਸਹਇਟ 
www.connectnetwork.com 

ਈਮੇਲ 
support@connectnetwork.com 
ਐਪ੍ 
Google Play Store ਜਾਂ Apple Store ਤੋਂ 
ConnectNetwork ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ. 
ਿਹਿ ਪ੍ਤਹ 
AdvancePay Service Dept.  
PO Box 911722 
Denver, CO 80291-1722 

AdvancePay ਅਕਾਉਟਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਪਰਬੂੰਵਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ 
ਔਨਲਾਈਨ ਇੁੱਥ ੇਹੈ www.connectnetwork.com. ਤ ਸੀ ਂਇੁੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਕਾਉਟਂ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ, ਜਿ੍ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇConnectNetwork ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਗਾਹਕ ਇੁੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਕਰਵੈਡਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ GTL ਦੇ 
ਸਵੈਚਾਵਲਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਸਸਟਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਵਸਸਟਿ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਵੈਚਾਵਲਤ ਹੈ 
ਅਤ ੇ800-483-8314 ਤੇ ਇਸ ਤੁੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਪਹ ੂੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਇਸਦ ੇਇਲਾਵਾ, ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਵਵੁੱਚ ਜਿ੍ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਿੋਬਾਈਲ 
ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ConnectNetwork ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀ,ਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਿਲੇ ਭਜੇ ਕ ੇ
ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ ਤੇ GTL AdvancePay ਨ ੂੰ  ਿਨੀ ਆਰਡਰ ਦ ਆਰਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਕੇ. 

ਜਿ੍ਾਂ ਰਕਿ ਤੇ ਟਰਾਂਜਕੈਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ. 

ਔਨਲਹਈਨ ਖਹਤਹ ਪ੍ਰਿੂੰਧਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਹਨ 

www.connectnetwork.com 

ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਕਕਵੇਂ ਬਚੀਏ! 

ਕਕਸੇ 3-ਪੱਖੀ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ  

ਕਾਲ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ  

ਇਨਮੇਟ ਨ ੂੰ  ਹੋਲਡ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉ 

"ਕਾਲ ਵੇਕਟੂੰਗ" ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਦਓ 

ਕਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਟਚ ਟੋਨ ਪੈਡ 'ਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਨਾ ਦਬਾਓ (ਦੋਨੋ ਇਨਮੇਟ 

ਫੋਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ' ਤੇ) 

ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਰੋਕ ੋਕਕਉਂਕਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਵਰਾਮ 

ਦ ੇਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਿਲੌਿ ਿੀਤ ੇਹੋਏ ਨੂੰ ਿਰ 
ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਵਕਸ ੇਨੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਬਲੌਕ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਵਵਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਬਰ ਨੂੰ ਬਰ ਦਾ ਬਲੌਕ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਿ ‘ਤੇ ਨੂੰ ਬਰ ਸ ਵਚਤਬੁੱਧ ਹੋਵੇ:  

800-483-8314 
 

 
 
 
ਨੋਕਟਸ 
AdvancePay ‘ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਫੀਸ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਬਨਾ ਨੋਵਟਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲ 
ਸਕਦ ੇਹਨ. ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਪਾਵਰਵਾਵਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਵਵੁੱਚ ਵੂੰਵਡਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

www.gtl.com 

AdvancePay Service Dept.  
PO Box 911722 
Denver, CO 80291-1722 
800-483-8314 
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