Mahalagang Impormasyon Bago Gamitin ang Tarjimly
Upang magkaroon ng mahusay na karanasan sa paggamit ng Tarjimly at upang
mapangalagaan ang inyong impormasyon, mangyaring basahin muna ang mga sumusunod:
Pangalagaan ang Sarili at mga Personal na Impormasyon
1. Huwag Gamitin ang Impormasyon sa Labas ng App
Ang pagtanggap ng serbisyong pagsasalin sa mga Tarjimly Translators sa labas ng
Tarjimly app ay maaaring ikapahamak mo at ng iyong tagasalin.
2. Huwag Makikiusap o Tatanggap ng Ibang Serbisyo, Kahit Ialok Pa
Mangyaring huwag tumanggap ng anumang serbisyong iniaalok ng tagasalin, kahit pa
sa iyong palagay ay makatutulong ito.
3. Huwag Humingi ng Opinyon o Payo ng Tagasalin
Ang mga tagasalin ay dapat manatiling walang pinapanigan at hindi maaaring
magbahagi ng kanilang pananaw pampulitika, panrelihiyon o pagtingin sa kung ano ang
tama o mali. Iwasang humingi ng payo o personal na opinyon. Ang trabaho ng tagasalin
ay upang magsalin lamang.
4. Panatilihing Kumpidensyal ang lahat ng Impormasyong Makatutukoy sa Iyong
Pagkatao
Ito ay mga impormasyong maaaring gamitin upang matukoy ang iyong pagkakakilanlan
sa direkta o di-direktang paraan. Halimbawa ng mga ito:
a.
b.
c.
d.
e.

Buong Pangalan
Social Security Number (SSN)
Tirahan
Numero ng ID
Numero ng Telepono

Siguraduhing Ikaw ay Handa
Bago mag-request ng tagasalin o interpreter, humanap ng tahimik na lugar, siguruhing ikaw ay
hindi abala, tiyakin ang ligtas at malakas na koneksyon sa Internet, at sapat na baterya.
Kung Tatawagan ang Interpreter sa Pamamagitan ng Internet:
1. Ipakilala ang sarili:
E.g. “Hello. Ako si (Unang Pangalan) mula sa (Bansang Pinanggalingan). Nais kong
(ipaliwanag kung para saan ang pagsasaling kailangan). Sa tantya ko’y aabot ito ng

(sabihin kung gaano katagal ang oras na gugugulin). Maaari ka bang magsalin para sa
akin? Kakausapin ko nang direkta si (Pangalan ng Kliyente), at magsasalita ako na
parang siya ang aking kausap.”
2. Bagalan lamang ang pananalita at gawing malinaw. Huminto sa pagitan ng mga
pangungusap upang mabigyan ng panahon ang interpreter na magsalin nang tama.
3. Kung ang kausap ay mayroon ding tagasalin, kausapin nang direkta ang kausap.
e.g. Sabihing, “Magkita tayo sa ospital ng alas singko sa Linggo.”
Sa halip na
“Pakisabi ay kitain ako sa ospital ng alas singko sa Linggo.”

Kung may katanungan, mag-email sa team@tarjim.ly

