Fontos tudnivalók mielőtt használnád a Tarjimly applikációt
A legjobb élmény és adataid biztonságos használatának érdekében, kérlek olvasd el az
alábbiakat.
Tartsd magad és az adataid biztonságban
1. Ne tegyél közzé fordításokat az alkalmazásról sehova máshova
Tarjimly fordításokat kiadni az alkalmazáson kívülre téged és a fordítót is veszélybe
sodorhatja.
2. Ne kérj és ne fogadj el más segítséget az alkalmazáson kívülről még akkor sem ha
önkéntesen ajánlják fel
Soha ne fogadj el az app-ról kívülről fordítói segítséget, még akkor sem, ha úgy
gondolod hogy hasznos lehet a számodra.
3. Ne kérd a tolmács véleményét vagy tanácsát
A tolmácsnak semlegesnek kell maradnia és nem szabad megosztania politikai, vallási,
és erkölcsi meggyőződéséeit. Kerüld el lehetőleg azt, hogy tanácsot vagy személyes
véleményt kérj. A tolmács azért van csak itt, hogy a fordítást elkészítse.
4. Tartsd az összes személyes információt bizalmasan.
Bármilyen információ amivel be lehet azonosítani közvetlen vagy nem közvetlen módon
a tolmácsot. Néhány példa ezekre az információkra:
a. Teljes név
b. Társadalom biztosítási szám (TB)
c. Potai cím
d. Személyi igazolvány szám
e. Telefon szám
Győződj meg róla, hogy készen állsz
Mielőtt kérnéd a fordítót vagy a tolmácsot keress egy nyugodt csendes helyet és győződj meg
róla, hogy elérhető vagy és van biztonságos és erős internet kapcsolatod valamit az
akkumulátor töltöttségi állapota megfelelő.
Ha a tolmáccsal Internet híváson keresztül veszi fel a kapcsolatot
1. Mutatkozz be:
Pld. "Szia. A nevem (Keresztnév) honnan (ország). Megpróbálom (Kifejteni azt, hogy
milyen fordításra lenne szükségem). Megbecsülöm, hogy kb meddig fog tartani
(szükséges megadni az időtartamot). Tudsz segíteni nekem a fordításban? Egyenesen
beszélek a fordítóhoz (Keresztnevén szólítom a megbízót ), és első személyben fogok
beszélni"

2. Beszélj tisztán és érthetően, tarts szünetet a mondatok között és hagyd hogy a fordító
pontosan tudja fordítani.
3. Ha másik személy segítségével próbálsz kommunikálni a tolmácshoz, akkor beszélj
közvetlenül ahhoz a személyhez aki tolmácsol a tarjimly fordítójának.
Pld. azt mondod, "Találkozz velem a kórházban 17:00 kor vasárnap."
Ahelyett, hogy ezt mondanád
"Mond neki azt, hogy találkozzon velem a kórházban vasárnap 17:00-kor"

Amennyiben bármi kérdésed lenne, kérlek fordulj hozzánk bizalommal email-ben,
team@tarjim.ly

