
Các Câu hỏi Thường gặp
HỎI:   LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ TẠO VÀ NẠP TIỀN VÀO 

TÀI KHOẢN ADVANCEPAY?
Trả lời:   Có vài lựa chọn từ: (1) Truy cập chúng tôi trực tuyến 

tại www.connectnetwork.com, (2) Cài đặt ứng dụng 
di động ConnectNetwork vào thiết bị di động của bạn, 
(3) Gọi số 800-483-8314 để sử dụng hệ thống tự động, 
(4) Sử dụng một kiosk GTL đã được cài đặt (nếu có), (5) 
Nạp tiền mặt tại Western Union địa phương của bạn, 
(6) Gửi qua bưu điện séc hoặc lệnh chuyển tiền thanh 
toán cho GTL AdvancePay đến:

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

HỎI:   TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG HOẶC GHI NỢ ĐỂ 
THỰC HIỆN NẠP TIỀN KHÔNG?

Trả lời:   Có, GTL chấp nhận thẻ tín dụng và ghi nợ Visa®, 
MasterCard® và Discover®. 

HỎI:  SAU BAO LÂU THÌ TIỀN NẠP SẼ CÓ TRONG TÀI KHOẢN?
Trả lời:   Hầu như ngay lập tức khi tiền được nạp trực tuyến hoặc 

thông qua hệ thống điện thoại tự động của chúng tôi. 

HỎI:   LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC SỐ DƯ TÀI 
KHOẢN TRẢ TRƯỚC CỦA MÌNH?

Trả lời:   Bằng cách gọi đến hệ thống tự động của chúng tôi 
theo số 800-483-8314, đăng ký trực tuyến thông qua 
ConnectNetwork tại www.connectnetwork.com hoặc 
cài đặt ứng dụng ConnectNetwork trên thiết bị di động 
của bạn. 

HỎI:   GIÁ CƯỚC CUỘC GỌI ADVANCEPAY ĐẮT HƠN PHẢI 
KHÔNG?

Trả lời:   Thông thường giá cước của AdvancePay ngang bằng 
- hoặc rẻ hơn - các cuộc gọi tính cước ngược thông 
thường, nhưng tất cả giá cước được khống chế bởi hợp 
đồng cơ sở. 

HỎI:   TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC BẢN KẾT TOÁN HÀNG THÁNG 
CHỨ?

Trả lời:   Không. Hầu hết các chủ tài khoản không thích việc này. 
Nếu cần thiết, lịch sử cuộc gọi và nạp tiền luôn có sẵn 
từ đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi mà bạn có 
thể liên hệ theo số 800-483-8314. Lệ phí có thể áp dụng 
đối với các bản sao kê tài khoản bằng giấy. 

HỎI:   TÔI CÓ ĐƯỢC HOÀN LẠI SỐ TIỀN KHÔNG SỬ DỤNG HẾT 
KHI MỘT TÙ NHÂN RA TÙ KHÔNG?

Trả lời:   Tiền hoàn trả cho chủ tài khoản đã xác thực có thể 
được thu xếp thông qua đại lý dịch vụ khách hàng của 
chúng tôi. Hãy gọi theo số 800-483-8314 để biết thêm 
thông tin.

HỎI:   SAU KHI TẠO TÀI KHOẢN ADVANCEPAY, TÔI CÓ THỂ 
CHUYỂN VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÁC KHÔNG?

Trả lời:   Không. Một khi số điện thoại được thiết lập là một 
tài khoản AdvancePay, thì không có hình thức thanh 
toán nào khác có sẵn nữa. Tuy nhiên, quý vị sẽ luôn có 
phương thức chọn lựa AdvancePay OneCall (Một Cuộc 
Gọi Trả Trước) để chấp nhận và thanh toán cho một 
cuộc gọi duy nhất mà không cần phải tạo tài khoản 
AdvancePay (Trả Trước). 

HỎI:   TÔI CÓ THỂ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỦA MÌNH TRỰC 
TUYẾN KHÔNG? 

Trả lời:  Có. Bạn có thể đăng ký trực tuyến thông qua 
 ConnectNetwork tại www.connectnetwork.com hoặc 
 bạn có thể tải ứng dụng ConnectNetwork về thiết bị di 
 động của bạn.

HỎI:   TÔI SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO NHƯ THẾ NÀO KHI SỐ DƯ 
TÀI KHOẢN ADVANCEPAY CỦA TÔI CÒN THẤP? 

Trả lời:   Cảnh Báo Số Dư AdvancePay Thấp của GTL là một 
chương trình cảnh báo thuê bao với mức phí tiêu 
chuẩn được thiết kế để thông báo cho bạn khi số dư 
còn lại trong tài khoản thấp và cần được bổ sung thêm. 
Một tin nhắn SMS sẽ được gửi đi mỗi lần tài khoản 
của bạn đạt đến mức số dư thấp. Hãy truy cập www.
connectnetwork.com để biết hướng dẫn đăng ký. 
 
Bạn cũng có thể chọn tính năng nạp lại tự động khi bạn 
nạp tiền thông qua hệ thống tự động theo số 800-483-
8314. Khi được nhắc, hãy chọn lưu số thẻ tín dụng của 
bạn, sau đó một khoản tiền sẽ được nạp tự động vào 
tài khoản của bạn khi tài khoản đạt đến tình trạng số 
dư thấp theo chỉ định của bạn.

HỎI:  ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI BỊ CHẶN   
 KHÔNG NHẬN ĐƯỢC CÁC CUỘC GỌI TỪ TÙ NHÂN?

Trả lời:   Đối với những thắc mắc liên quan đến số bị khóa hoặc 
các vấn đề về hóa đơn, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách 
hàng của GTL theo số 800-483-8314.

HỎI:  ADVANCEPAY ONECALL LÀ GÌ?
Trả lời:   Với AdvancePay OneCall (Một Cuộc Gọi Trả Trước) 

(APOC), quý vị có thể chọn chấp nhận và thanh toán 
cho một cuộc gọi duy nhất mà không cần phải thiết lập 
hoặc cấp quỹ cho tài khoản trả trước AdvancePay (Trả 
Trước). Phí điện thoại tiêu chuẩn trả trước AdvancePay 
(Trả Trước) sẽ được áp dụng. Lệ phí giao dịch sẽ áp 
dụng cho tất cả các cuộc gọi APOC. Khách hàng không 
có tài khoản trả trước AdvancePay (Trả Trước), hoặc 
quỹ không có đủ trong tài khoản sẽ được cung cấp 
APOC như là một chọn lựa khi nhận các cuộc gọi của tù 
nhân.

AdvancePay®
GTL TRẢ TRƯỚC CHO GIA ĐÌNH TÙ NHÂN

Cách Thức An Toàn Nhất, Nhanh 
Nhất để Trả Trước cho Tài Khoản 
Gọi Điện Thoại của Tù Nhân

GIỜ ĐÂY KHÁCH HÀNG CỦA ADVANCEPAY CÓ THỂ SỬ DỤNG

www.connectnetwork.com



GTL TRẢ TRƯỚC CHO GIA ĐÌNH TÙ NHÂN

Một dịch vụ cho Gia đình và Bạn bè
Các thành viên gia đình và bạn bè của tù nhân được lựa 
chọn thiết lập các tài khoản điện thoại trả trước bằng cách 
sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, nạp tiền mặt tại 
Western Union, séc hoặc lệnh chuyển tiền. Các cuộc gọi có 
thể bị chặn giờ đây có thể thực hiện thông qua chương trình 
AdvancePay của GTL.

Dịch vụ Hoạt động Thế nào?
AdvancePay là một dịch vụ gọi điện thu tiền trước cho phép 
các cuộc gọi từ một tù nhân trong một trại giam đến số điện 
thoại của bạn mà không bị hạn chế tính cước thông thường. 
Khi một tù nhân cố gắng quay một số điện thoại không có 
khả năng tính cước, AdvancePay sẽ đưa ra lựa chọn cho bên 
được gọi để thiết lập một tài khoản trả trước. Sau khi tài 
khoản trả trước được tạo, các cuộc gọi tính cước ngược tới 
số điện thoại có thể được nạp tiền với số tiền trả trước trong 
tài khoản. Sau khi số tiền đã hết, thì hệ thống sẽ thông báo 
cho chủ tài khoản để nạp thêm tiền. 
 
Để biết thêm chi tiết về quản lý tài khoản, bạn có thể thực 
hiện nạp tiền và xem số dư tại connectnetwork.com.

Lợi ích: Bảo mật, Tốc độ, Đơn giản
Chủ tài khoản AdvancePay có thể yên tâm rằng chỉ mình họ 
quản lý tài khoản của mình, đảm bảo rằng sẽ nhận được các 
cuộc gọi quan trọng. Hệ thống tự động của chúng tôi liên 
lạc với chủ tài khoản khi cần nạp thêm tiền. Để tạo thuận 
lợi cho các giao dịch nạp tiền trong tương lai, các số thẻ tín 
dụng và ghi nợ có thể được lưu lại một cách an toàn. Cũng 
có một lựa chọn tự động nạp tiền cho một tài khoản có lưu 
thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khi số tiền gần hết.

Câu hỏi?
Bộ phận Dịch vụ AdvancePay sẵn sàng trả lời tất cả các câu 
hỏi liên quan đến việc thanh toán:

Cách đơn giản nhất để thiết lập và quản lý tài 
khoản AdvancePay là bằng địa chỉ trực tuyến www.
connectnetwork.com. Bạn có thể tạo một tài khoản điện 
thoại, nạp tiền và xem các số dư thông qua trang web 
ConnectNetwork. 

Khách hàng cũng có thể sử dụng hệ thống điện thoại tự 
động của GTL để tạo một tài khoản và nạp tiền với thẻ tín 
dụng. Hệ thống hoàn toàn tự động và có thể truy cập bằng 
cách gọi điện tới số 800-483-8314.   

Ngoài ra, có thể tạo các tài khoản và nạp tiền thông qua ứng 
dụng ConnectNetwork cho thiết bị di động của bạn bằng 
cách đến một địa điểm Western Union và bằng cách gửi qua 
bưu điện séc hoặc lệnh chuyển tiền thanh toán cho GTL 
AdvancePay đến địa chỉ nêu trên.

Phí giao dịch có thể được áp dụng đối với khoản tiền nạp.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

www.connectnetwork.com

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

800-483-8314
SỐ FAX

251-473-2802
GIỜ LÀM VIỆC
Thứ 2 đến Thứ 6 
7 giờ sáng đến 11 giờ tối, Giờ 
miền Trung

Thứ 7 và Chủ Nhật 
8 giờ sáng đến 7 giờ tối, Giờ 
miền Trung

ĐỊA CHỈ HÒM THƯ
AdvancePay Service Dept. 
PO Box 911722 
Denver, CO 80291-1722
WEBSITE
www.connectnetwork.com
EMAIL
support@connectnetwork.com

Làm thế nào để tránh đứt kết nối!
NHỮNG CHÚ Ý QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC CUỘC GỌI 
TỪ TRẠI GIAM

KHÔNG thực hiện cuộc gọi 3 bên

KHÔNG cố gắng chuyển tiếp cuộc gọi

KHÔNG để tù nhân chờ máy

KHÔNG sử dụng hoặc trả lời “chờ người gọi”

KHÔNG nhấn các số trên phím âm thanh cảm ứng 
trong khi gọi (trên cả điện thoại của tù nhân và điện 
thoại của bên được gọi)

KHÔNG dừng cuộc nói chuyện trong một khoảng thời 
gian bất kỳ bởi vì việc dừng lại trong chốc lát cũng có 
thể làm đứt kết nối

CÁC SỐ BỊ KHÓA
Khi một số điện thoại bị khóa, thì chỉ người có số được liệt 
kê mới có thể mở khóa số điện thoại bằng cách gọi số:

800-483-8314

CHÚ Ý
Thanh toán AdvancePay (Trả Trước) có thể phải chịu phí. Quy định chi tiết 
có thể thay đổi mà không thông báo trước. Công báo này có thể được sao 
chép và gửi tới các tù nhân, thành viên gia đình, và bạn bè.
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