ខ និងលក្ខខណ្ឌនន Pulse App
មានសុពលភាពចាប់ពី៖ ថ្ងៃទី២២ សីហា ២០២០ (OPv2.0)

Pulse Ecosystems Pte Ltd គឺ ជាក្រុមហុនមួ យរបស់ក្បទទសសិង្ប
ហ ុ រ ី (“PulseCo”) ដែលផ្តល់ជូននូ វ Pulse App
តាមខ និ ង្លរខខណ្ឌែូចបានរំ ណ្ត់ ខាង្ទក្ោម។ តាមរយៈោរចុ ុះទ្មុះសក្មាប់ ោរទក្បើ ក្បាស់ Pulse App ទោរ
អ្នរចុ ុះរិចចក្ពមទក្ពៀង្ជាមួយទយើង្ខ្ំុ ែូចបានរំ ណ្ត់រុង្ខ
ន
និ ង្លរខខណ្ឌទំង្ទនុះ (“រិចក្ច ពមទក្ពៀង្”)។

រ.

ទសចរតីទផ្តើម

Pulse App គឺ ជាទវទិ ោ(Platform) មួ យដែលែំ ទណ្ើរោរទោយទយើង្ខ្ំុ ដែលតាមរយៈទវទិ ោទនុះ ទោរអ្នរអាចចូ ល
ទៅោន់ ទសវារមមជារ់ោរ់ ណាមួ យ មុខងារ លរខណ្ៈពិ ទសស និ ង្ព័ត៌មានមួ យចំនួន (“Pulse Services”)។

ក្បសិនទបើទោរអ្នរទិ ញផ្លិតផ្លធានារ៉ា ប់ រង្ណាមួ យ ឬចុ ុះទ្មុះទក្បើ ក្បាស់ទសវារមមធានារ៉ា ប់ រង្ណាមួ យដែល
ផ្តល់ឱ្យទោយក្រុមហុនធានារ៉ា ប់ រង្ក្ពូែិនសល (ក្រុមហន
ុ ក្ពូែិនសលទៅរនង្ក្បទទស)
ដែលរំ ពុង្ទ្វើក្បតិ បតតិោររនុង្
ុ

ក្បទទសរបស់ទោរអ្នរ (សូមទមើ លឧបសមព័នធទី ២) ទៅទលើ Pulse App ទពលទនាុះ ក្រុមហុនក្ពូែិនសលទៅរនុង្
ក្បទទស

នឹង្ផ្តល់នូវផ្លិតផ្ល

និ ង្ទសវារមមែល់ទោរអ្នរទក្ោមលរខខណ្ឌផ្ទាល់

និង្ទសចរតីជូនែំ ណ្ឹង្អ្ំពី

ព័ ត៌មានផ្ទាល់ខួនរបស់
ល
ពួរទគក្រុមហ៊ុនក្រូដិនសលនៅរន៊ុងក្រនេស។
មានទសវារមមរបស់ Pulse មួ យចំនួនដែលក្តូវបានផ្តល់ជូនទោរអ្នរទោយតតិយភាគី ដែលជាថ្ែគូ រសហោររបស់
ទយើង្ខ្ំុ (“Pulse Partners”)។ ថ្ែគូ រសហោររបស់ Pulse នឹង្ចុ ុះរិ ចចសនាជាមួ យទោរអ្នរទោយផ្ទាល់ ទក្ោមខ
និ ង្លរខខណ្ឌផ្ទាល់របស់ពួរទគ ទែើ មបីផ្តល់ទសវារមមទក្ោមទ្មុះរបស់ពួរទគ។

ទសវារមម Pulse អាចរួមបញ្ូច លទំង្ទសវារមមដែលក្តូវបានបញ្ញតិ តទោយចាប់ជា្រមាន។ រនុង្ររណ្ីដែលពារ់ ព័នធ
ទសវារមមដបបទនុះនឹង្ក្តូវផ្តល់ជូនទក្ោមអាជា្បណ្ណ ដែលទទួ លបានទោយក្រុមហុន

PulseCo

ឬថ្ែគូរសហោរ

របស់ Pulse។
ោរចូ លទក្បើ ក្បាស់ Pulse

App ទៅទក្ៅដែនសមតថរិចចដែលបានចុ ុះបញ្ជីរបស់ទោរអ្នរ (“ដែនែីទែើម”) អាចក្តូវ

បានរ ឹតតបិត ឬក្តូវបានរំណ្ត់ ចំទពាុះទសវារមម Pulse ដែលក្តូវបានបំទពញទៅតាមដែនែី របស់ទោរអ្នរ។ ទយើង្ខ្ំុ

អាចបដនថម ផ្ទលស់បូរត ែរទចញ ទ្វើបចចុបបននភាព ឬដរដក្បទសវារមម Pulse រនុង្ទពលណាមួ យ។ ទយើង្ខ្ំុរ៏សូមររា
សិទិ រ
ធ ុង្ោរែរទចញ
ន
ឬរ ឹតតបិតោរចូ លទក្បើ ទសវារមម Pulse ណាមួ យបានក្គប់ទពលទវោតាមោរសទក្មចដតមាខង្
របស់ទយើង្ខ្ំុ។
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សូមអ្នុ វតតវ ិធានោរសនតិសុខឱ្យបានលអរុង្ោរទក្បើ
ន
ក្បាស់ Pulse App។ ឧទហរណ្៍៖ ឧបររណ្៍ដែលទោរអ្នរ
ែំ ទ

ើង្ និង្ចូ លទក្បើ ក្បាស់ Pulse App គបបីោរ់ទលខសមាៃត់ ទែើមបីោរពារ និង្រំ ណ្ត់ឱ្យជាប់ ទោរ ទក្ោយពី មិន

បានទក្បើ ក្បាស់រុង្រយៈទពលខល
ន
ី ណាមួ យ។

ខ.

ោរចុុះទ្មុះ និង្ទលខអ្តតសញ្ញញណ្ Pulse (Pulse ID)

រនុង្ោរចុ ុះទ្មុះសក្មាប់ Pulse App ទោរអ្នរនឹ ង្មានអ្តតទលខពិទសសមួ យ (“Pulse ID”)។ Pulse ID ទនុះមាន

ោរៈសំខាន់ ទហើយទោរអ្នរក្តូវទទួ លខុ សក្តូវរនុង្ោរររាជាោរសមាៃត់ និង្ទែើមបីសុវតថិភាព។ ទយើង្ខ្ំុមិនទទួ ល
ខុ សក្តូវចំទពាុះោរបាត់បង្់ណាមួ យដែលទរើ តទ
ទោរអ្នរទ
បានទគែឹង្។

ើង្ពីោរទក្បើក្បាស់ទោយគ្មមនោរអ្នុញ្ញញតនូ វ

Pulse

ID

របស់

ើយ។ សូមទរ់ ទង្មរោន់ ទយើង្ខ្ំុ ក្បសិនទបើទោរអ្នរសង្ស័យថាទលខ Pulse ID របស់ទោរអ្នរក្តូវ

លុុះក្តាដតទោរអ្នរមានោរយល់ក្ពមពីឪពុរមាតយ ឬអាណាពាបាលស្សបចាប់ ទោរអ្នរក្តូវដតមានអាយុ ១៨
ឆ្នំទ

ើង្ទៅ ទែើ មបីអាចបទង្កើត Pulse ID និ ង្ទក្បើក្បាស់ Pulse App បាន។ Pulse ID សក្មាប់ អ្រ
ន ដែលមានអាយុ

ទក្ោម ១៨ ឆ្នំ អាចក្តូវបានបទង្កើតទោយឪពុរមាតយ ឬអាណាពាបាលស្សបចាប់។ ឪពុរមាតយ ឬអាណាពាបាល
ស្សបចាប់ ក្តូវទទួ លខុ សក្តូវធានាថាបុគគលទនុះទគ្មរពតាមរិ ចក្ច ពមទក្ពៀង្។

គ.

ទគ្មលបំណ្ង្ថ្នទសវារមម Pulse

សុខភាព សមបទ និ ង្សុខុមាលភាព
ព័ ត៌មាន មុខងារ លរខណ្ៈពិ ទសស និង្ទសវារមមទំង្ឡាយដែលក្តូវបានផ្តល់ជូនជាដផ្នរមួ យថ្នទសវារមម Pulse
ក្តូវបានផ្តល់ជូនជាទសវារមមព័ត៌មាន និង្សក្មាប់ ោរដណ្នាំទូទៅដតប៉ាុ ទណាណុះ ទហើយមិ នអាចទោុះស្ោយរល់បញ្ញ
ហ
ទំង្អ្ស់ដែលទរ់ទង្នឹង្បញ្ញ
ហ ជារ់ោរ់របស់ទោរអ្នរបានទ

ើយ។ ទៅរនុង្ោរផ្តល់ទសវារមម Pulse ទយើង្ខ្ំុមិន

ទ្វើអាជីវរមម ែូចជាក្គប់ ក្គង្ ឬជាគលីនិរ ឬជាក្គូទពទយឯរទទសទនាុះទទ ទហតុែូទចនុះ ទយើង្ខ្ំុពុំមានោតពវរិចចរុង្ោរ
ន
ដងទំទោរអ្នរទ

ើយ។ ទលើរដលង្ដតទសវារមមទវជជោស្រសតតាមបទចចរវ ិទាទូរគមនាគមន៍ (Telemedicine) ដែល

ទោរអ្នររំពុង្ពិ ទក្គ្មុះជាមួ យក្គូទពទយឯរទទស ឬអ្នរក្បរបវ ិជាជជី វៈដែលទរ់ទង្នឹ ង្សុខភាពទផ្សង្ទទៀត ទទុះជា
រនុង្ោលៈទទសៈណារ៏ ទោយ ទសវារមម Pulse ពុំអាចទែើរតួរជាអ្នរទ្វើទរគវ ិនិ ច័ យ
ឆ ជាលរខណ្ៈបុគគល ឬដផ្នរទវជជ
ោស្រសត ផ្តល់ោរពិ ទក្គ្មុះទោបល់រុង្ោរពាបាល
ន
មិ នផ្តល់ទសវារមមដងទំសុខភាព ឬឧបររណ្៍ទវជជោស្រសតទនាុះ
ទទ។

ក្បសិនទបើទរគសញ្ញញរបស់អ្នរទៅដតបនតទរើ តមាន ផ្ទលស់បូរត ឬោន់ ដត្ៃន់្រៃ ឬទោរអ្នរមានោរក្ពួយបារមភ ឬ

ទោរអ្នរគិតថា ទោរអ្នរក្តូវោរសទរងាគុះបនាាន់ ដផ្នរទវជជោស្រសត សូមពិ ភារាជាមួ យទវជជបណ្ិ ឌ ត អ្នរជំនាញដផ្នរ
ដងទំសុខភាព ឬទសវាសទរងាគុះបនាាន់ ជាភាលមៗ។

2

រល់ោរសទក្មចចិតតទរ់ទង្នឹង្សុខភាពរបស់ទោរអ្នរ

គបបីទ្វើទ

ើង្ទោយមានោរពិទក្គ្មុះទោបល់ជាមួ យទវជជ

បណ្ិ ឌ ត ឬអ្នរជំ នាញដងទំសុខភាព។ ទយើង្ខ្ំុបែិទស្រល់ោរធានាអ្ុះអាង្ទំង្ឡាយដែលពារ់ព័នន
ធ ឹង្លទធផ្ល
ថ្នទសវារមមព័ត៌មានដបបទនុះ

ទោយទសវារមម Pulse ទនុះ។

ទោរអ្នរក្តូវរ៉ា ប់ រង្ហានិភ័យទោយខលួនឯង្រនុង្ោរពឹង្ដផ្អរទលើព័ត៌មានដែលផ្តល់

រនុង្ររណ្ីដែលទសវារមមក្តូវបានផ្តល់ជូនទោយថ្ែគូរសហោររបស់ Pulse ឬទោយក្គូទពទយឯរទទស ឬ អ្នរក្បរប
វ ិជាជជី វៈទផ្សង្ទទៀតទោយផ្ទាល់ែល់ទោរអ្នរ ទសវារមមទនាុះក្តូវសថិតទៅទក្ោមខ និង្លរខខណ្ឌ និង្ជារមមវតថុថ្នោរ
ជូ នែំ ណ្ឹង្ថ្នព័ត៌មានផ្ទាល់ខួន។
ល
អ្ំ ពី AI ជាទូទៅ
ទសវារមម Pulse ោន់ ដតសក្មួល ទអ្អាយ (AI) ឱ្យក្បក្ពឹ តតទៅបាន (AI-enable) ទហើយទអ្អាយ (AI) គឺរំពុង្ដតក្តូវ
បានសិរា និង្ដរលមអជាក្បចាំ។ លទធផ្លទទួ លបានពីទសវារមមទនុះក្តូវបានផ្តល់ទោយក្បព័ នរ
ធ ុំ ពយូទ័រមិនដមនផ្តល់
ឱ្យទោយមនុ សសទនាុះទទ

ទហើយមិនអាចបំ ទពញបានក្គប់ ោលៈទទសៈផ្ទាល់ខួនរបស់
ល
ទោរអ្នរដែរ។

ក្បសិនទបើ

ទោរអ្នរមានអារមមណ្៍ថា ទអ្អាយ (AI) មានោរទ្លើយតបសមស្សប ឬក្តឹមក្តូវ ទយើង្ខ្ំុសូមទលើរទឹ រចិតទត ោរអ្នរ
ផ្តល់ជាទោបល់មរោន់ទយើង្ខ្ំុ ទែើមបីជួយទយើង្ខ្ំុរុង្ោរដរលមអ
ន
ទអ្អាយ (AI) ឱ្យោន់ដតក្បទសើរទ

ើង្។

ោរពឹ ង្ដផ្អរទលើព័ត៌មាន
ទសវារមម Pulse អាចបញ្ូច លព័ ត៌មានដែលទទួ លបានពីតតិ យភាគី ទែើ មបីភាពងាយស្សួលែល់ទោរអ្នរ ដែលទយើង្
ខ្ំុពុំបានទផ្ាៀង្ផ្ទាត់ពីភាពភាពក្តឹមក្តូវ

ឬភាពក្គប់ ក្ជុង្ទក្ជាយទនាុះទទ។

ទោរអ្នរគបបីដសវង្ររមតិទោបល់ពី

បុ គគលដែលមានសមតថភាព មុនទពលទ្វើសរមមភាពទៅតាមព័ត៌មាន ឬទសវារមមណាមួ យដែលអាចររបានតាមរយៈ
ទសវារមម Pulse ។

ឃ. ោរជាវ Pulse Elite
ទយើង្ខ្ំុផ្តល់ជូននូ វទសវារមមជាវមួ យដែលមានទ្មុះថា “Pulse Elite” ដែលផ្តល់ឱ្យទោរអ្នរនូវោរចូលទៅោន់

មុ ខងាររនុង្លរខណ្ៈពិ ទសស មុ ខងារ និ ង្ខលឹមោរ។ ោរធានារ៉ា ប់រង្ណាមួ យ ឬផ្លិតផ្លទសវារមមហិរញ្ញ វតថុទផ្សង្
ទទៀតដែលជាដផ្នរមួ យថ្នោរជាវ Pulse Elite ក្តូវបានផ្តល់ទោយ ក្រុមហុនក្ពូែិនសលទៅរនុង្ក្បទទស ឬក្រុមហុន
ធានារ៉ា ប់ រង្ដែលមានអាជា្បណ្ណ ទផ្សង្ទទៀត ឬអ្នរផ្តល់ទសវារមមហិរញ្ញ វតថុ។

Pulse Elite ែំ ទណ្ើរោរទោយោរបនតស័យ
វ ក្បវតតិជាទរៀង្រល់ដខ។ រនុង្ររណ្ីដែលទោរអ្នរទិ ញ Pulse Elite ទោរ
អ្នរទទួ លោគល់ និ ង្ក្ពមទក្ពៀង្ទលើោរោរទូ ទត់ ទហើយវ ិ្ី ោស្រសតថ្នោរទូ ទត់ ដែលទោរអ្នរបានទក្ជើសទរ ើស នឹ ង្

ក្តូវទូ ទត់ក្បចាំដខ។ ទោរអ្នរអាចទបាុះបង្់ ឬដរលមអោរជាវរបស់ទោរអ្នរបានក្គប់ ទពលទៅទលើទំព័រជាវ Pulse
Elite ឬទៅទលើទំព័រសក្មាប់ រំណ្ត់ ទហើយោរផ្ទលស់បូរដបបទនុះ
ត
នឹ ង្មានសុពលភាពទៅថ្ងៃបនាាប់ ពីថ្ងៃចុង្ទក្ោយថ្ន
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រយៈទពលជាវបចចុបបនន។
ទពលជាវទ

ទោរអ្នរពុំ មានសិទិទ
ធ ទួលបានោរបង្វិលក្បារ់ សង្វ ិញ

សក្មាប់ដផ្នរណាមួ យថ្នរយៈ

ើយ។

ទយើង្ខ្ំុសូមររាសិទិរ
ធ ុង្ោរោរ់
ន
ជំនួសសមាសធាតុ ណាមួ យថ្ន Pulse Elite ជាមួ យនឹង្សមាសធាតុ ទផ្សង្ទទៀត

ដែលមានលរខណ្ៈស្សទែៀង្គ្មន មានលរខណ្ៈពិ ទសស ឬតថ្មល ទោយមានោរជូ នែំ ណ្ឹង្ទោយសមទហតុ ផ្លជាមុ ន
ែល់ទោរអ្នរ។
ទយើង្ខ្ំុសូមររាសិទិរ
ធ ុង្ោរផ្ទ
ន
ល ស់បូរតថ្មល
ត
របស់ Pulse Elite ទោយមានោរជូនែំ ណ្ឹង្ទោយសមទហតុផ្លជាមុន
ែល់ទោរអ្នរ។

ោរផ្ទលស់បូរតថ្មល
ត
នឹង្ចាប់អ្នុវតតទៅោលបរ ិទចឆទថ្នដខបនាាប់ ទោយស្សបទៅតាមោលបរ ិទចឆទ

ផ្ទលស់បូរតថ្មល
ត
។ ទោយោរបនតទក្បើក្បាស់ Pulse Elite បនាាប់ពីោរផ្ទលស់បូរតថ្មល
ត
ទោរអ្នរយល់ក្ពមទទួ លយរតថ្មល
ងមី។ ក្បសិនទបើ ទោរអ្នរមិនយល់ស្សបនឹង្ោរផ្ទលស់បូរតថ្មល
ត
ទទ ទោរអ្នរមានសិទិ ធបែិ ទស្ោរផ្ទលស់បូរតថ្មល
ត
ទោយ
លុបទចាលោរជាវរបស់ទោរអ្នរសក្មាប់ Pulse Elite មុ នទពលោរផ្ទលស់បូរតថ្មល
ត
ចាប់ ទផ្តើមអ្នុ វតតទៅទលើទំព័រជាវ
Pulse Elite ឬទំព័ររំ ណ្ត់។

ទយើង្ខ្ំុនឹង្ផ្តល់ជូនគក្មូថ្នោរជាវទោយឥតគិតថ្ងល ឬោរជាវោរលបង្នូ វ Pulse Elite រនុង្ទពលណាមួ យ។ ទោរ

អ្នរនឹ ង្ក្តូវបានគិ តថ្ងលទសវាក្បចាំដខទោយសវ័យក្បវតតិសក្មាប់ ោរជាវ Pulse Elite បនាាប់ ពីផ្ុតោររំ ណ្ត់រយៈទពល
ោរលបង្។ ទោរអ្នរអាចបញ្ឈប់ ោរជាវទោយឥតគិ តថ្ងល ឬោរជាវោរលបង្ទៅទពលណារ៏ បាន។
Pulse Elite មិ នអាចក្តូវបានដចររ ំដលរទក្បើ ក្បាស់រុង្ចំ
ន
ទណាមសមាជិ រក្គួោរទ

ង្.

ើយ។

ថ្ែគូសហោររបស់ Pulse

ទសវារមម Pulse មួ យចំ នួនដែលក្តូវបានផ្តល់ជូនែល់ទោរអ្នរ ទោយថ្ែគូសហោររបស់ Pulse រួមមានអ្នរលរ់
ទំ និញ និង្ទសវារមមទៅទលើទីផ្ារ Pulse ោរវាយតថ្មលសុខភាព និ ង្ទសវារមមពិនិតយទរគសញ្ញញ ទសវារមមព័ត៌មាន
សុខភាពតាមរយៈបទចចរវ ិទាទូ រគមនាគមន៍ គណ្នី Pulse (Pulse Wallet) រនុង្ក្បទទសមួ យ និង្ទសវារមមទផ្សង្

ទទៀតដែលទយើង្ខ្ំុអាចបដនថមទៅរនុង្ Pulse App រនុង្ទពលណាមួ យ។ ទសវារមម Pulse ដបបទនុះ អាចសថិតទៅទក្ោម

លរខខណ្ឌថ្ែគូ សហោររបស់ Pulse ដែលនឹង្ក្តូវផ្តល់ជូនទោរអ្នរ មុ នទពលទោរអ្នរទក្បើ ក្បាស់ទសវារមមដែល
ពារ់ ព័នធទនុះ ទហើយទោរអ្នរនឹ ង្ក្តូវចុ ុះរិចចក្ពមទក្ពៀង្ជាមួ យថ្ែគូ សហោររបស់ Pulse តាមលរខខណ្ឌដែលពួរទគ
បានរំ ណ្ត់ (“Pulse Partner Terms”) ដែលមានលរខណ្ៈោច់ ទោយដ

រ និ ង្ឯររជយពីរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ។ ក្រុម

ហុន PulseCo មិ នដមនជាភាគី ទហើយរ៏ មិនក្តូវបានភាជប់ ោតពវរិចចទោយលរខខណ្ឌថ្នថ្ែគូ សហោររបស់ Pulse ដែ
រ។ ថ្ែគូ សហោររបស់ Pulse អាចគិ តយររថ្ក្មទសវាពីទោរអ្នរ សក្មាប់ ទសវារមម Pulse មួ យចំនួន។
រនុង្ររណ្ីដែលទសវារមម Pulse ក្តូវបានផ្តល់ជូនទោរអ្នរទោយថ្ែគូ សហោររបស់ Pulse

ទនាុះថ្ែគូ សហោរ

របស់ Pulse (មិ នដមនក្រុមហុន PulseCo) នឹង្ទទួ លខុ សក្តូវទោយផ្ទាល់ចំទពាុះទោរអ្នររនុង្ោរផ្តល់ទសវារមម
4

Pulse ដែលពារ់ព័នទធ នាុះ ទហើយក្រុមហុន PulseCo នឹ ង្មិ នទទួ លរ៉ា ប់ រង្ ឬទទួ លខុ សក្តូវចំ ទពាុះទសវារមម Pulse
ដបបទនុះ ឬចំ ទពាុះសរមមភាព ឬោរខរខានណាមួយរបស់ថ្ែគូ រសហោររបស់ Pulse ទ

ើយ។ ក្រុមហុន PulseCo

មិ នគ្មំក្ទ អ្ុះអាង្ ឬធានាទលើព័ត៌មាន ផ្លិតផ្ល ឬទសវារមមណាមួ យដែលក្តូវបានទសនើសុំ ឬក្តូវបានផ្តល់ជូន
ទោយតតិ យភាគី ដែលជាថ្ែគូ សហោររបស់ Pulse តាមរយៈ Pulse App ទហើយក្រុមហុន PulseCo មិនដមនជាភា
គី ថ្នក្បតិបតតិោរណាមួ យរវាង្ទោរអ្នរ និង្ថ្ែគូ សហោររបស់ Pulse ដែលជាតតិ យភាគី ទ

ច.

ើយ។

ទគហទំព័រ និង្ឧបររណ្៍របស់តតិយភាគី

Pulse App អាចផ្តល់តំណ្រភាជប់ ទៅោន់ ទគហទំព័ររបស់តតិ យភាគី ។ ទោរអ្នរទក្បើក្បាស់ទវបោយណាមួ យរបស់
តតិ យភាគី ទោយក្តូវរ៉ា ប់រង្នូវហានិភ័យទោយខលួនឯង្។ ទយើង្ខ្ំុមិនទទួ លខុ សក្តូវរនុង្ោរពិនិតយ ឬវាយតថ្មលទលើខឹ ម
ល
ោរ ឬភាពក្តឹមក្តូវថ្នទគហទំ ព័ររបស់តតិ យភាគី ទ

ើយ ទហើយរ៏មិនមានោរទទួ លខុ សក្តូវចំ ទពាុះទគហទំ ព័ររបស់

តតិ យភាគី ដែរ។
ររណ្ីដែលទោរអ្នរភាជប់ ឬទ្វើឱ្យក្តូវគ្មននូ វ Pulse App ឬទសវារមម Pulse ជាមួ យនឹង្ឧបររណ្៍របស់តតិ យភាគី
ទយើង្ខ្ំុមិនទទួ លខុ សក្តូវ

ឬរ៉ា ប់រង្ចំ ទពាុះទោរអ្នរដែលទក្បើ ក្បាស់ឧបររណ្៍របស់តតិ យភាគី ទនុះទ

ើយ

ទហើយ

ទយើង្ខ្ំុមិនធានាថា ឧបររណ្៍របស់តតិ យភាគី នឹង្មានែំ ទណ្ើរោរ ឬក្តូវគ្មនជាមួ យ Pulse App ឬទសវារមម Pulse
ឬគ្មមនរំ ហុស្គង្ទនាុះទទ។ ជាពិ ទសសទយើង្ខ្ំុមិនទទួលខុ សក្តូវចំទពាុះរល់រំហុស្គង្ ោរខរខាន ឬភាពមិ នក្តឹម

ក្តូវរនុង្ទិននន័យដែលទទួលបានពីឧបររណ្៍របស់តតិ យភាគី ឬទិនន
ន ័ យ ឬលទធផ្លទំង្ឡាយណាដែលបានបទង្កើត
ទ

ើង្ទោយដផ្អរទលើទិនន
ន ័យដែលទទួ លបានពីឧបររណ្៍របស់តតិ យភាគី ទ

ើយ។

ទនុះរប់បញ្ូច លទំង្ឧបររណ្៍

ទំង្ឡាយណាដែលក្រុមហុន PulseCo ឬ ក្រុមហុនក្ពូែិនសលទៅរនុង្ក្បទទស អាចផ្តល់ជូនទោរអ្នរជាគក្មូ
ោរផ្តល់ឱ្យសក្មាប់ទក្បើ ក្បាស់រុង្ោរោរលបង្
ន
ឬជាដផ្នរមួ យថ្នទសវារមមរបស់ Pulse ឬផ្លិតផ្ល ឬទសវារមម
ធានារ៉ា ប់ រង្របស់ ក្រុមហុនក្ពូែិនសលទៅរនុង្ក្បទទស។

្.

ឧបររណ្៍ និង្ោរក្តួតពិនិតយ

ទយើង្ខ្ំុអាចទក្បើក្បាស់ឧបររណ្៍វ ិភាគទិ នន
ន ័ យទែើ មបីតាមោនោរទក្បើ ក្បាស់ Pulse App និ ង្ទសវារមម Pulse ទែើមបី

ផ្តល់ឱ្យទយើង្ខ្ំុនូវព័ត៌មានដែលក្តូវយរទៅទក្បើ ក្បាស់រុង្ោរសទក្មចចិ
ន
តទត លើោរផ្ទលស់បូរត Pulse App និ ង្ទសវារមម

Pulse និ ង្ោរទរៀបចំទក្មង្់ (Profiling) មានែូ ចជា៖ ោរទរៀបចំទក្មង្់ សក្មាប់រិចទ
ច ីផ្ារ (marketing profiling) ជាទែើ ម។
ទយើង្រ៏ អាចក្បមូ ល និ ង្ទក្បើ ក្បាស់ទិនន
ន ័ យបទចចរទទស និ ង្ព័ត៌មានពារ់ព័នធ មានជាអាទិ៍ ព័ត៌មានបទចចរទទសអ្ំពី
ឧបររណ្៍របស់ទោរអ្នរ

រួមទំង្ក្បព័នធ

និ ង្រមមវ ិ្ី របស់វា

និង្ទក្គឿង្បដនថម

ទែើមបីជួយសក្មួលែល់ោរផ្តល់

បចចុបបននភាព ោរគ្មំក្ទផ្លិតផ្ល និង្ទសវារមមទផ្សង្ទទៀតែល់ទោរអ្នរ ដែលទរ់ ទង្នឹង្រមមវ ិ្ី Pulse។ រល់ទិនន
ន័ យផ្ទាល់ខួនដែលក្បមូ
ល
លបានស្សបតាមរថាខណ្ឌទនុះ

នឹ ង្ក្តូវជារមមវតថុថ្នទសចរតីជូនែំណ្ឹង្ថ្នព័ ត៌មានផ្ទាល់ខួល

ន។

5

ទយើង្ខ្ំុអាចចាត់ វ ិធានោរែូ ចមានដចង្រនុង្រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ទហើយដែលទយើង្ខ្ំុទជឿជារ់ ថាវាចាំបាច់ ឬសមស្សប

ទែើមបីតាមោន អ្នុវតត ឬទផ្ាៀង្ផ្ទាត់ពីភាពសមស្សបរបស់ទោរអ្នរ ជាមួ យនឹង្រិ ចក្ច ពមទក្ពៀង្ទនុះ រួមទំង្វ ិធានទក្បើ
ក្បាស់ផ្ង្ដែរ។
ជ.

វ ិធានទក្បើក្បាស់

ទយើង្ផ្តល់ឱ្យទោរអ្នរនូវអាជា្បណ្ណ ដែលមិនអាចទផ្ារបានមួ យ ទែើមបីទក្បើក្បាស់ Pulse App និង្ទសវារបស់ Pulse
ែូ ចដែលក្តូវបានអ្នុញ្ញញតទោយ

“វ ិធានទក្បើក្បាស់”

ខាង្ទក្ោម។

ទយើង្អាចនឹង្តាមោនទលើោរទក្បើក្បាស់

និង្

សរមមភាពរបស់ទោរអ្នរទលើ Pulse App និង្ទសវារបស់ Pulse ទែើមបីតាមោនភាពសមស្សបថ្នវ ិធានទក្បើក្បាស់។
វ ិធានទក្បើក្បាស់៖
•

ទោរអ្នរអាចទក្បើ ក្បាស់ Pulse App ក្ពមទំង្ព័ ត៌មាន និង្ទសវារបស់រមមវ ិ្ី ទនុះបានសក្មាប់ដតទគ្មល
បំ ណ្ង្ផ្ទាល់ខួន
ល និង្មិនដមនរនុង្ទគ្មលបំណ្ង្ទ្វើពាណ្ិជជរមម។

•

ទោរអ្នរោច់ ខាតមិនក្តូវទក្ជៀតដក្ជររនុង្រិចចោររបស់
ដែលមានបញ្ូច លជាមួ យ Pulse App ទ

•

ឬទរង្ចំ ទណ្ញពីបទចចរវ ិទាសុវតថិភាពណាមួយ

ើយ។

ទោរអ្នរោច់ ខាតមិនក្តូវទ្វើវ ិសវរមមបរញ្ញ
ច ស់ រុុះទរ ើ ប៉ាុនប៉ាង្ទញយររូ ែក្បភពទែើ ម ដរដក្ប ឬបទង្កើត

ោនថ្ែចមលង្ថ្ន Pulse App ទ្វើបចចុបបននភាពណាមួយ ឬដផ្នរណាមួ យទនាុះទ

ើយ (ទលើរដលង្ដតរនុង្

រក្មិ តដែលោររ ឹតតបិតដបបទនាុះក្តូវបានហាមឃាត់ ទោយចាប់ ដែលពារ់ព័នធ ឬរនុង្រក្មិតដែលអាចក្តូវ
បានអ្នុ ញ្ញញតទោយលរខខណ្ឌផ្តល់អាជា្បណ្ណ

ដែលក្គប់ក្គង្ទលើោរទក្បើ ក្បាស់សមាសភាគក្បភពណា

មួ យដែលបានបញ្ូច លជាមួយ Pulse App)។
•

ទោរអ្នរោច់ ខាតមិ នក្តូវមានទចតនាបញ្ូជ នទិនន
ន ័យណាមួយ ទផ្្ើរ ឬបញ្ូច លណាមួយដែលមានផ្ាុរវ ីរុស

ក្តូទជនហស (Trojan horses) ទវ ើម (worms) ថាមបុម (time-bombs) ឃីស្រសតរ
ូ (keystroke)

ុរហគឺរ

(loggers) សា៉ា យដវរ (spyware) ទអ្ែដវរ (adware) ឬរមមវ ិ្ី ដែលបង្កទក្គ្មុះថានរ់ ទផ្សង្ៗ ឬរូ ែរុំពយូទ័ រ
ស្សទែៀង្គ្មនដែលក្តូវបានបទង្កើតទ
•

ើង្ និ ង្ជុះឥទធិពលអាក្ររ់ែល់ក្បតិបតតិោររបស់ Pulse App។

ទោរអ្នរោច់ ខាតមិនក្តូវទ្វើសរមមភាពដរលង្បនលំ ឬលរខណ្ៈពាបាទ រនុង្ោរទក្បើក្បាស់ Pulse App ទទ

ទហើយអ្នរោច់ ខាតរ៏មិនក្តូវទក្បើ ក្បាស់ Pulse App តាមរទបៀបមួ យដែលអាចទ្វើឱ្យខូ ចខាត ដលង្
ែំ ទណ្ើរោរ ោរ់ បនាុរទលើស ទ្វើឱ្យចុ ុះទខាយ ឬទ្វើឱ្យខូចក្បព័នធ ឬសនតិសុខរបស់ទយើង្ខ្ំុ ឬរ ំខានែល់
អ្នរទក្បើក្បាស់ទផ្សង្ទទៀតទ

•

ើយ។

ទោរអ្នរមិ នអាចទញយរ ឬក្បមូ លយរព័ ត៌មានអ្ំពីអ្រ
ន ទក្បើក្បាស់ទផ្សង្ទទៀត ទោយគ្មមនោរយល់
ក្ពមពីពួរទគទ

ើយ។
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•

ទោរអ្នរោច់ ខាតមិនក្តូវ ឬជួ យអ្នរែថ្ទឱ្យទក្បើ ក្បាស់ Pulse App សក្មាប់ ទគ្មលបំណ្ង្ទក្បើក្បាស់នូវ
ទសវារបស់ទយើង្រនុង្លរខណ្ៈមិ នដមនផ្ទាល់ខួនទ
ល

ើយ

ទលើរដលង្ដតមានោរអ្នុ ញ្ញញតពី ក្រុមហុន

PulseCo។
•

ទោរអ្នរោច់ ខាតមិ នក្តូវដចរចាយ ឬទ្វើឱ្យ Pulse App អាចទក្បើ បានទទុះបីជាមិ នបានទៅរនុង្បណា
ត ញ
(offline) ឬទៅទលើបណា
ត ញណាមួ យ ទៅរដនលង្ដែលវាអាចក្តូវបានទក្បើ ទោយឧបររណ្៍ទក្ចើ នរនុង្ទពល
ដតមួ យទ

•

ើយ។

ក្បសិនទបើទោរអ្នរលរ់ ឬផ្តល់ជូនទៅតតិ យភាគី នូវឧបររណ្៍ដែលទោរអ្នរបានែំទ
App ទោរអ្នរោច់ ខាតក្តូវដតលុប Pulse App ទចញពី ឧបររណ្៍ទនុះសិន។

ើង្រនុង្ Pulse

•

ទោរអ្នរោច់ ខាតក្តូវដតស្សបតាមទគ្មលោរណ្៍ដណ្នាំសីព
ត ី ោរោរ់ ទសនើ (សូមទមើ លដផ្នរ ១)។

•

ទោរអ្នរោច់ ខាតក្តូវដតស្សបទៅតាមរល់លរខខណ្ឌថ្នោរទក្បើ ក្បាស់

ដែលក្តូវបានរំ ណ្ត់ ទៅទលើ

Pulse App ដែលអ្នុ វតតចំទពាុះខលឹមោរ ឧបររណ្៍ផ្សពវផ្ាយ ឬទសវារមមមួយចំនួន។
•

ទោរអ្នរោច់ ខាតក្តូវដតស្សបទៅតាមចាប់ ជា្រមានទំង្អ្ស់ទៅនឹ ង្ោរទក្បើ ក្បាស់ Pulse App និ ង្ទស
វារមមរបស់ Pulse។

ក្បសិនទបើតតិ យភាគីណាមួ យទ្វើោរទមទរក្បឆ្ំង្នឹ ង្ទយើង្ខ្ំុ

ទោយោរដតោរបំ ពានរបស់ទោរអ្នរទលើវ ិធាន

ទក្បើក្បាស់ ទោរអ្នរនឹ ង្ក្តូវទចញសង្ជំនួសទយើង្ខ្ំុនូវរល់តថ្មល ចំ ណាយ ថ្ងលទសវា ពនធ និ ង្ោរទទួ លខុសក្តូវទផ្សង្
ទទៀតទទួ លរង្ទោយទយើង្ខ្ំុ ដែលទរើតទចញពី ោរទមទរទនុះ រួមទំង្តថ្មល និង្ោរចំ ណាយសមស្សបរបស់ទយើង្ខ្ំុ
រនុង្ោរោរពារ និ ង្ទោុះស្ោយោរទមទរទនាុះ។

ឈ. ោរោរ់ទសនើរបស់ទោរអ្នរ
Pulse App អាចអ្នុញ្ញញតឱ្យទោរអ្នរបទង្កើត បទងាហុះ បញ្ូច ល ដចររ ំដលរ បញ្ូជ ន ឬដចរចាយនូ វខលឹមោរ ឬឯរោរ
ែូ ចជាមតិទោបល់ ោរសនានា ឧបររណ្៍ផ្សពវផ្ាយ រូបងត វ ីទែអ្ូ និ ង្ឯរោរទផ្សង្ទទៀត ដែលទោរអ្នរទក្ជើ ស
ទរ ើសផ្តល់ជូន (“ោរោរ់ទសនើ”)។ ោរទក្បើក្បាស់របស់ទោរអ្នរនូ វមុខងារពិទសសទនុះ និ ង្ោរោរ់ ទសនើនីមួយៗដែល
អ្នរបទងាហុះ នឹ ង្ក្តូវដផ្អរតាមទសចរតីជូនែំ ណ្ឹង្ថ្នពត៌ មានផ្ទាល់ខួនរបស់
ល
ទយើង្ខ្ំុ

ទហើយោច់ ខាតក្តូវដតស្សបតាម

តាម “ទគ្មលោរណ្៍ដណ្នាំថ្នោរោរ់ ទសនើ”។

ទគ្មលោរណ្៍ដណ្នាំសព
ី ត ីោរោរ់ទសនើ៖ ទោរអ្នរោច់ ខាតមិ នក្តូវបទងាហុះោរោរ់ ទសនើណាមួ យដែល៖
•

ទោរអ្នរមិ នចង្់ ឱ្យអ្នរែថ្ទទឃើញ។

•

ទោរអ្នរមិ នមានោរអ្នុ ញ្ញញត សិទិ ធ ឬអាជា្បណ្ណ ទែើមបីបទងាហុះ។
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•

រ ំទោភទលើរមមសិទិប
ធ ញ្ញញ

ឯរជនភាព

ឬសិទិ ទធ ផ្សង្ៗរបស់តតិ យភាគី ណាមួ យ

រួមទំង្ោរក្តូល

(trolling) ែរ់ សុីង្ (doxxing) ឬរ ំខានែល់អ្រ
ន ទក្បើក្បាស់ ឬបុគគលទផ្សង្ទទៀត។
•

ិ៍ ត
មានលរខណ្ៈជំ ទស់ បង្ខូចទររទ្
ម ុះ ក្បមាង ទមើ លងាយ ខុ សចាប់ ្ទបារ គំ រមរំ ដហង្បង្កអ្នតរយ
គួ រឱ្យសអប់ទខពើម ក្បមាងដបបទរ ើសទអ្ើង្ជាតិ ោសន៍ ឬក្រមសីល្ម៌ ឬជក្មុញ ឬោរទលើរទឹ រចិតតឱ្យមាន
ោរក្បក្ពឹតដដែលនឹង្មានលរខណ្ៈខុ សចាប់ ឬមិ នសមរមយ។

•

មានលរខណ្ៈដរលង្បនលំ ដរលង្ោលយ បំ ភាន់ ឬ្ទបារ។

•

គឺ ជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខួន
ល ព័ ត៌មានឯរជន ឬសមាៃត់របស់អ្រ
ន ែថ្ទ។

•

គឺ ជាោរទសនើសុំព័ត៌មានពីអ្នីតិជន។

•

ដរលង្បនលំ ឬបំ ថ្ភលនូវចំណ្ង្ពារ់ព័នធរបស់ទោរអ្នរជាមួ យបុគគល ឬអ្ង្គភាពណាមួ យទផ្សង្ទទៀត។

•

គឺ មានលរខណ្ៈជាោរផ្សពវផ្ាយ ដែលជាអាទិ៍រម
ួ មាន ោរផ្ាយពាណ្ិជជរមម ោរផ្សពវផ្ាយផ្តល់ជូន ឬ
ោរផ្សពវផ្ាយព័ ត៌មាន ទលើរដលង្ដតមានោរយល់ក្ពមពី ទយើង្ខ្ំុ។

•
•

គឺ ជាោរប៉ាុនប៉ាង្ចូ លរួមរនុង្សរមមភាពខុ សចាប់ ្ទបារ ឬបង្កប់ឧបាយរលណាមួ យ។ ឬ

ទលមើសចាប់ ឬជក្មុញឱ្យមានោរក្បក្ពឹ តអ្
ដ ំ ទពើ ដែលអាចនាំឱ្យមានោរទលមើសចាប់ ណាមួ យ។

រនុង្ោរបទងាហុះោរោរ់ ទសនើ ទោរអ្នរផ្តល់ឱ្យទយើង្ខ្ំុនូវភាពជាសរល ភាពទោមុះក្តង្់ និរនតរភាព ភាពមិនអាចផ្ទលស់
បតូរបាន ផ្ដល់អាជា្បណ្ឌទែើ មបីទក្បើ ក្បាស់ ចមលង្ ដរដក្ប ោរបងាហញជាោធារណ្ៈ ផ្លិតទ

ើង្វ ិញ បរដក្ប បទង្កើត

ោនថ្ែចមលង្ពី និង្ដចរចាយោរោរ់ ទសនើទនាុះទំង្មូ ល ឬមួ យដផ្នរ ដែលពារ់ព័នន
ធ ឹ ង្ោរផ្តល់ ោរពក្ង្ីរ និ ង្ោរ
ផ្សពវផ្ាយPulse App និ ង្ទសវារបស់រមមវ ិ្ី Pulse ទៅរនុង្ឧបររណ្៍ផ្សពវផ្ាយដែលទោរអ្នរោគល់ណាមួ យនា
ទពលបចចុបបនន ឬអ្នាគត។ រនុង្ោរបទងាហុះោរោរ់ ទសនើ គឺ ទោរអ្នរអ្ុះអាង្ និ ង្ធានាថាទោរអ្នរជាមាចស់ទលើោរោរ់
ទសនើទនាុះ ឬថាទោរអ្នរមានក្គប់ សិទិព
ធ ិ ទសសទំង្អ្ស់ទែើមបីផ្តល់ឱ្យទយើង្ខ្ំុនូវអាជា្បណ្ណ ទែើ មបីទក្បើ ក្បាស់ោរោរ់

ទសនើែូចដែលបានពិពណ្៌នាខាង្ទលើ ទហើយោរទក្បើក្បាស់ោរោរ់ ទសនើសុំរបស់ទយើង្ខ្ំុ មិនរ ំទោភទលើសិទិ ណា
ធ
មួ យ
របស់តតិ យភាគទីបីណាមួយទំង្ទៅរនុង្ទពលបចចុបបនន និង្អ្នាគត។
ទយើង្ខ្ំុអាចនឹ ង្សទក្មចរនុង្ោរែរទចញ

ឬដរសក្មួលោរោរ់ទសនើណាមួ យទៅតាមោរសទក្មចចិតតរបស់ទយើង្ខ្ំុ។

ក្បសិនទបើទោរអ្នរទឃើញោរោរ់ ទសនើសុំណាដែលមិនស្សបទៅតាមទគ្មលោរណ្៍ដណ្នាំសីព
ត ី

ោរោរ់ ទសនើសូម

ទក្បើក្បាស់មុខងារ ផ្តល់មតិទោបល់។
រល់ោរោរ់ទសនើដែលទោរអ្នរបានបទងាហុះ គឺ ជាទំនួលខុ សក្តូវរបស់ទោរអ្នរ

ទហើយទ្វើឱ្យទយើង្ខ្ំុរច
ួ ផ្ុ តពី រល់

ោរទទួ លខុ សក្តូវទំង្អ្ស់ចំទពាុះទោរអ្នរទរ់ ទង្នឹង្ោរោរ់ ទសនើទនុះ។ ក្បសិនទបើ ទោរអ្នរបានបទងាហុះោរោរ់

ទសនើណាមួ យដែលទោរអ្នរចង្់ឱ្យទយើង្ខ្ំុែរទចញ ឬបញ្ឈប់ ោរទក្បើ ក្បាស់ សូមទោរអ្នរទក្បើ ក្បាស់មុខងារផ្តល់មតិ

ទោបល់។ ទយើង្ខ្ំុនឹង្ពាោមទោុះស្ោយនូ វរដីរង្វល់របស់ទោរអ្នរ ទែើ មបីបញ្ឈប់ ោរទក្បើក្បាស់ និង្ដចរចាយ
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បនតនូវោរោរ់ ទសនើទនាុះ ប៉ាុ ដនតទយើង្ខ្ំុអាចនឹង្មិនអាចទ្វើអ្ី បា
វ នទ
ដែលបានទរើតទ

ើយ ចំ ទពាុះោរទក្បើ ក្បាស់ ឬោរដចរចាយណាមួយ

ើង្រួចទហើយ។

ក្បសិនទបើ មានតតិ យភាគីណាមួ យទ្វើោរទមទរក្បឆ្ំង្នឹង្ទយើង្ខ្ំុ

ទោយោរដតោរបំ ពានរបស់ទោរអ្នរទលើ

ទគ្មលោរណ្៍ដណ្នាំសីព
ដ ីោរោរ់ ទសនើ ទោរអ្នរនឹ ង្ក្តូវទចញសង្ជំ នួសទយើង្ខ្ំុនូវរល់តថ្មល ចំ ណាយ ថ្ងលទសវា ពនធ
និ ង្បំ ណ្ុលទផ្សង្ទទៀតដែលទទួ លរង្ទោយទយើង្ខ្ំុ

ដែលទរើ តទចញពី ោរទមទរដបបទនុះ

រួមទំង្តថ្មល

និង្

ចំ ណាយសមស្សបរបស់ទយើង្ខ្ំុរុង្ោរោរពារ
ន
និ ង្ទោុះស្ោយោរទមទរទនាុះ។

ញ. ោរទូទត់ក្បារ់
ទយើង្អាចនឹ ង្ទក្បើ ក្បាស់នូវោរទូ ទត់ ក្បារ់ របស់តតិ យភាគី មួយ

ទែើ មបីចាត់ដចង្ទលើោរទូ ទត់ ក្បារ់ ដែលមានសុវតថិ

ភាពសក្មាប់ ទសវារមមរបស់ Pulse ដែលក្តូវគិតក្បារ់ ទហើយមិ នទទួ លខុ សក្តូវ និ ង្ទទួ លរ៉ា ប់ រង្ចំ ទពាុះសរមមភាព ឬ
ោរខរខានណារបស់តតិយភាគី មួយរនុង្ោរទូ ទត់ក្បារ់ ទនាុះទ

ែ.

ើយ។

រមមសទ
ិ ិប
ធ ញ្ញញ

រល់សិទិ រ
ធ មមសិទិ ប
ធ ញ្ញញទំង្អ្ស់ទៅរនុង្ Pulse App ដែលជាអាទិ៍រម
ួ មានខលឹមោរ ក្ោហវិច ោរទ្វើទំនារ់ ទំនង្របស់

អ្នរទក្បើ ក្បាស់ ឃលីបជាសទមលង្ (audio clips) ឃលីបជាវទី ែអ្ូ (video clips) ខលឹមោរថ្នវ ិចារណ្រថា និង្ស្រសគីប (scripts)
និ ង្សុសដវរ (software) ទំង្អ្ស់ដែលក្តូវបានទក្បើ ក្បាស់ទែើ មបីទ្វើក្បតិ បតតិទលើ Pulse App និ ង្ទសវារបស់ Pulse ក្តូវ
បានោន់ ោប់ ទោយទយើង្ខ្ំុ និ ង្/ឬ អ្នរផ្តល់អាជា្ប័ណ្ណរបស់ទយើង្ខ្ំុ ទហើយក្តូវបានោរពារទោយរមមសិទិ ប
ធ ញ្ញញ និង្
ចាប់ ជា្រមានទផ្សង្ទទៀត។ ទោរអ្នរក្គ្មន់ ដតក្តូវបានអ្នុ ញ្ញញតឱ្យទក្បើ ក្បាស់ Pulse App និ ង្ទសវារមមរបស់ Pulse
ែូ ចមានដចង្រនុង្វ ិធានទក្បើ ក្បាស់ប៉ាុទណាណុះ។
ទ្មុះរបស់ទយើង្ខ្ំុ ទ្មុះរនុង្ Pulse App និ មិ ត
ម សញ្ញញ និ ង្ពាណ្ិជជសញ្ញញរបស់ ក្ពូែិនសល សញ្ញញថ្នទសវារមម ក្ោ
ហវិច និ ង្និមិ ត
ម សញ្ញញទផ្សង្ទទៀតរបស់ ក្ពូែិនសល ដែលក្តូវបានទក្បើ ក្បាស់ទរ់ ទង្នឹង្ Pulse App គឺជាពាណ្ិជជ

សញ្ញញ ឬពាណ្ិជជសញ្ញញដែលបានចុ ុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហុន ក្ពូែិនសល ភី អ្ិលសុី និ ង្ោខា/បុក្តសមព័នរធ បស់ខួន
ល ទៅ
ចក្រភពអ្ង្់ ទគលស និង្ក្បទទសែថ្ទទទៀតពាសទពញពិ ភពទោរ។ ទោរអ្នរមិ នក្តូវបានផ្តល់សិទិ ធ ឬអាជា្បណ្ណ
ទរ់ ទង្នឹង្ពាណ្ិជជសញ្ញញណាមួ យដែលបានទលើរទ

ឋ.

ើង្ខាង្ទែើមទ

ើយ ។

ោរបែិទស្ទំនួលខុសក្តូវ

ទយើង្ខ្ំុមិនធានា អ្ុះអាង្ ឬរ៉ា ប់ រង្ថា ោរទក្បើ ក្បាស់របស់ទោរអ្នរនូ វ Pulse App នឹង្គ្មមនោររ ំខាន ឬរំហុសទនាុះ
ទ

ើយ។ ទៅទពលណាមួយទយើង្ខ្ំុអាចនឹង្បិទែំទណ្ើរោរ ឬរក្មិតោរចូ លទៅោន់ Pulse App ទំង្ស្សុង្ ឬមួ យ

ដផ្នរទោយមិ នចាំបាច់ ជូនែំ ណ្ឹង្ែល់ទោរអ្នរ។
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ទយើង្ខ្ំុមិនអ្ុះអាង្ ឬធានាថា Pulse App ឬទសវារមមរបស់ Pulse នឹ ង្គ្មមនោរខាតបង្់ អ្ំ ទពើ ពុររលួយ ោរវាយ
ក្បហារ វ ីរុស ោរទក្ជៀតដក្ជរ ោរដហរចូ ល ឬោរបំពានដផ្នរសនតិសុខទផ្សង្ទទៀតទ

ើយ ទហើយតាមរយៈទនុះទោរ

អ្នរមិ នក្តូវោរ់ទយើង្ខ្ំុឱ្យពារ់ ព័នធនឹង្ទំ នួលខុ សក្តូវណាមួ យដែលទរ់ទង្នឹង្បញ្ញ
ហ ទនុះទ

ើយ។

ទោរអ្នរគឺ ជា

អ្នរដែលទទួ លខុ សក្តូវចំ ទពាុះោរបក្មុង្ទុរ (backing up) ក្បព័នធរបស់ទោរអ្នរផ្ទាល់ ដែលរួមមាននូ វរល់ខឹម
ល
ោរដែលទទួ លបានតាមរយៈ Pulse App។
ទោរអ្នរទទួ លោគល់ និង្យល់ក្ពមោ៉ា ង្ចាស់ោស់ថា ោរទក្បើក្បាស់ Pulse App គឺ ជាទំ នួលខុសក្តូវរបស់
ទោរអ្នរ។ Pulse App និ ង្ទសវារបស់ Pulse ក្តូវបានផ្តល់ជូន “តាមភាពជារ់ ដសដង្” និង្ “តាមភាពទំ ទនរ” ជាមួ យ
នឹ ង្រំ ហុសទំង្អ្ស់ និង្គ្មមនោររ៉ា ប់ រង្ ឬធានាណាមួ យទ

ើយ ទហើយទយើង្ខ្ំុសូមបែិ ទស្ទំនួលខុ សក្តូវចំទពាុះ

រល់ោរធានា និង្លរខខណ្ឌទរ់ ទង្ទៅនឹ ង្ Pulse App និ ង្ទសវារបស់ Pulse មិ នថារនុង្លរខណ្ៈចាស់ោស់

បង្កប់ន័យ ឬផ្លូវចាប់ ដែលជាអាទិ៍រម
ួ មានោរធានា និ ង្/ឬ លរខខណ្ឌលរខណ្ៈបង្កប់ន័យថ្នគុ ណ្ភាពគួ រជាទី ទពញ
ចិ តត ថ្នភាពសរតិសមសក្មាប់ ទគ្មលបំ ណ្ង្ជារ់ ោរ់ មួយ ថ្នភាពសុក្រិ ត និង្ថ្នភាពមិនរ ំទោភទលើសិទិ ធរបស់តតិ យ

ភាគី ។ គ្មមនព័ ត៌មាន ឬែំបូនាមនទោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាោយលរខណ្៍អ្រសរណាមួ យ ដែលផ្តល់ទោយទយើង្ខ្ំុ ឬអ្នរ
តំ ណាង្ទពញសិទិ ណា
ធ
មួយ ក្តូវបទង្កើតជាោររ៉ា ប់ រង្ ោរធានា ោរអ្ុះអាង្ ឬអ្វីស្សទែៀង្គ្មនទនុះទ

ឌ.

ើយ។

ទំនួលខុសក្តូវ

មិ នថាររណ្ីណារ៏ទោយទយើង្ខ្ំុ អ្ភិ បាល មរនតី បុគល
គ ិរ បុ គគលពារ់ ព័នធ ភានរ់ងារ អ្នរទ

៉ាោរ ឬអ្នរផ្តល់អាជា្បណ្ណ

របស់ទយើង្ខ្ំុ មិ នក្តូវជាអ្នរទទួ លខុ សក្តូវរនុង្រិចចសនា ពយសនរមម (រប់បញ្ូច លទំង្ោរទ្វសក្បដហស) លរខនិរ
ត ៈ
ឬទផ្សង្ពី ទនុះចំ ទពាុះោរខូចខាតទោយផ្ទាល់
ពិ ទសស ឬទោយមិ នចំ ទពាុះដែលទរើ តទ

ទោយក្បទោល

ទោយយថាទហតុ

ទោយោរោរ់ទណ្ឌរមម

ជា

ើង្ពី ោរទក្បើក្បាស់របស់ទោរអ្នរទលើ Pulse App ឬទសវារបស់ Pulse ឬ

សក្មាប់ ោរទមទរទផ្សង្ទទៀតដែលទរ់ ទង្រទបៀបណាមួ យ ទៅនឹង្ោរទក្បើក្បាស់ ឬអ្សមតថភាពរបស់ទោរអ្នរ
រនុង្ោរទក្បើ ក្បាស់ Pulse App ឬទសវារបស់ Pulse និង្/ឬ ខលឹមោរដែលររបានពី ទនាុះ ដែលជាអាទិ៍រម
ួ មានោរខូច
ខាតចំ ទពាុះោរបាត់បង្់ថ្នក្បារ់ ចំទណ្ញ ោរបាត់បង្់ ទិននន័យ ោររ ំខានែល់អាជី វរមម ឬោរខូចខាត និ ង្ខាតបង្់

ដផ្នរពាណ្ិជជរមមណាមួ យ រំ ហុស ឬោរខវុះខាតទៅរនុង្ខលឹមោរណាមួ យ ឬោរខាតបង្់ ឬខូចខាតក្បទភទណាមួ យ
ដែលទរើ តទ

ើង្ទោយោរោរទក្បើក្បាស់ខឹម
ល ោរដែលបានបទងាហុះ បញ្ូជ ន ឬផ្ដល់ទផ្សង្ពីទនុះតាមរយៈ Pulse App ឬ

ទសវារមមរបស់ Pulse ទទុះបី បង្កទោយវ ិ្ី ណារ៏ ទោយ ទទុះបី មានោរដណ្នាំអ្ំពីលទធភាពរបស់ពួរវារ៏ ទោយ។
មិ នថារនុង្ររណ្ីណារ៏ ទោយ ទំ នួលខុ សក្តូវទំង្ស្សុង្របស់ទយើង្ខ្ំុចំទពាុះទោរអ្នរ រនុង្រិ ចចសនា ពយសនរមម (រួម
ទំង្ោរទ្វសក្បដហស) លរខនិរ
ត ៈ ឬអ្វីទផ្សង្ពី ទនុះ ចំ ទពាុះោរខូ ចខាតទំង្អ្ស់ នឹ ង្មិនទលើសពី (រ) ចំនួនទឹ រក្បារ់
ដែលទោរអ្នរបានទូ ទត់ទ

ើយ

ក្បសិនទបើទំទួលខុ សក្តូវរបស់ទយើង្ខ្ំុមានោរទរ់ ទង្នឹ ង្ទសវារបស់
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Pulse

ដែលទោរអ្នរបានទូ ទត់ថ្ងល និ ង្ (ខ) ចំនួនទឹរក្បារ់ ហាសិប (៥០) ែុោលរហុង្រុ ង្ ឬចំ នួនសមមូ លជារូបិយបណ្ណ
ថ្នដែនែី ទែើមរបស់ទោរអ្នរ ក្បសិនទបើ (រ) មិនអ្នុវតត។
ទទុះបី ជាមានបទបបញ្ញតិ ទត ផ្សង្ទទៀតទៅរនុង្រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះរ៏ទោយ

រ៏ ោរបទញ្ចញ

ោរបែិ ទស្ទំនួលខុ សក្តូវ

ោររក្មិ ត និ ង្ោរក្ចានទចាលនូ វទំ នួលខុ សក្តូវទៅរនុង្រិ ចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ក្តូវបានបងាហញទោយចាស់ោស់ ទែើ មបី
អ្នុ វតតរុង្រក្មិ
ន
តដែលអ្នុញ្ញញតទោយចាប់ ។ ទគ្មលបំ ណ្ង្ទំង្ទនុះគឺ មិនដមនទែើ មបីក្ចានទចាល រ ឹតតបិត ឬដរដក្បនូវ
ទំ នួលខុ សក្តូវណាមួ យដែលមិ នអាចក្តូវបានក្ចានទចាល រ ឹតតបិត ឬដរដក្ប ទក្ោមចាប់ទ

ើយ ទហើយក្តូវបានអាន

ទោយដផ្អរទលើទំនួលខុ សក្តូវផ្លូវចាប់ ដែលមិនអាចក្ចានទចាលបាន។

ឍ. ោរពយួរ និង្ោរបញ្ឈប់
ទោរអ្នរអាចបញ្ឈប់រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះទៅទពលណារ៏ បាន

ទោយលុបគណ្នីរបស់អ្រ
ន តាមោរដណ្នាំទៅទលើ

Pulse App។ ទោរអ្នរនឹង្មិនមានសិទិទ
ធ ទួ លបានសំណ្ង្ក្ត

ប់វ ិញ នូវចំដណ្រដែលមិនទន់អ្ស់សុពលភាពថ្ន

ទឹ រក្បារ់ ដែលទោរអ្នរបានទូ ទត់ សក្មាប់ទសវារមមរបស់ Pulse ទ

ើយ លុុះក្តាដតទោរអ្នរបញ្ចប់ ទោយោរដត

ទយើង្ខ្ំុបានទ្វើោរផ្ទលស់បូរត ឬប៉ា ុះពាល់ែល់ទសវារមមរបស់ Pulse ដែលទរ់ទង្នឹ ង្ោរទូ ទត់ ក្បារ់។
ទយើង្ខ្ំុអាចនឹង្បញ្ឈប់ ឬពយួរគណ្នី របស់ទោរអ្នរ ក្បសិនទបើ ទយើង្ខ្ំុទជឿជារ់ ថាទោរអ្នរបានទលមើសទលើរិចចក្ពម
ទក្ពៀង្ទនុះ (រួមទំង្លរខខណ្ឌថ្នោរទក្បើ ក្បាស់ ឬទគ្មលោរណ្៍ដណ្នាំសីព
ដ ី ោរោរ់ ទសនើ) ឬលរខខណ្ឌណាមួ យថ្នថ្ែ

គូ សហោររបស់ Pulse។ ទៅទពលណាដែលសមរមយ ទយើង្ខ្ំុនឹង្ផ្តល់ជាោរក្ពមានជាមុ ន មុនទពលដែលទយើង្ខ្ំុទ្វើ
សរមមភាពទនាុះ។ ទទុះោ៉ា ង្ណាទយើង្ខ្ំុសូមររាសិទិ ជា
ធ ពិ ទសសក្មាប់ ោរទលមើសែដែរៗ ឬោរទលមើសក្បទភទ្ៃន់្រៃ

(ែូចជាោរមិ នស្សបតាមវ ិធានទក្បើ ក្បាស់ ទគ្មលោរណ្៍ដណ្នាំសីព
ដ ីឯរោរោរ់ ទសនើ ឬលរខខណ្ឌណាមួយថ្នថ្ែគូ រ
សហោររបស់ Pulse) ទែើមបីពយួរ ឬបញ្ឈប់ ទោយមិនផ្តល់ោរក្ពមានជាមុន។ ទោរអ្នរនឹង្មិនមានសិទិទ
ធ ទួ លបាន
សំណ្ង្ក្ត

ប់ណាមួ យ

របស់ទោរអ្នរ។

សក្មាប់ រយៈទពលថ្នោរពយួរទ

ើយ

ឬក្បសិនទបើ ទយើង្ខ្ំុបញ្ចប់ទោយោរដតោរទលមើស

បដនថមទលើសិទិ ណា
ធ
មួ យទផ្សង្ទទៀតថ្នោរពយួរ ឬោរបញ្ឈប់ ទនុះ ទយើង្ខ្ំុអាចនឹ ង្បញ្ឈប់រិចក្ច ពមទក្ពៀង្ទនុះ ទៅទពល
ណាមួ យរ៏ បាន ទោយផ្តល់ទសចរតីជូនែំ ណ្ឹង្ជាោយលរខណ្៍អ្រសរជាមុនែល់ទោរអ្នរមិ នឱ្យតិ ចជាង្ ៣០ ថ្ងៃ
ទ

ើយ។

ទោរអ្នរនឹង្មានសិទិទ
ធ ទួ លបានក្បារ់សំណ្ង្ជាសមាមាក្តថ្នចំដណ្រដែលមិ នទន់ ផ្ុតសុពលភាពថ្ន

ទឹ រក្បារ់ ណាមួ យដែលទោរអ្នរបានទូ ទត់ សក្មាប់ ទសវារមមដែលផ្តល់ទោយទយើង្ខ្ំុ ទក្ោម Pulse App។
ទៅទពលបញ្ចប់ រិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ សិទិ រធ បស់ទោរអ្នរ រនុង្ោរចូ លទៅ Pulse App និ ង្ទសវារមមរបស់ Pulse ទំង្
អ្ស់នឹង្ក្តូវបញ្ចប់ ។ ទក្ោយមរទទៀត ក្បសិនទបើ ទោរអ្នរចង្់ ទទួ លបានទសវាដែលផ្តល់ទោយថ្ែគូរសហោររបស់
Pulse ទោរអ្នរក្តូវទរ់ទង្ពួរទគទោយផ្ទាល់។
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ទយើង្ខ្ំុសូមររាសិទិរ
ធ ុង្ោរដរដក្ប
ន
ពយួរ បញ្ឈប់ ឬផ្ទអរនូ វរល់ទសវារមមរបស់ Pulse ទោយទហតុ ផ្លណាមួ យរ៏
បាន ទោយគ្មមនោរជូនែំណ្ឹង្ជាមុន ទៅទពលណារ៏ បាន។

ណ្. បទបបញ្ញតិទ
ត ូទៅ
ោរដរដក្បរិចក្ច ពមទក្ពៀង្៖

ទយើង្ខ្ំុអាចទ្វើោរដរដក្បរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះទៅទពលណាមួ យបាន។

ទយើង្ខ្ំុនឹង្មិន

បនថយសិទិ រធ បស់ទោរអ្នរទៅទក្ោមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះទោយមិនបានជូនែំណ្ឹង្ែល់ទោរអ្នរទនាុះទ

ើយ។ ទយើង្

ខ្ំុដតង្ដតបងាហញអ្ំពីោលបរ ិទចឆទថ្នោរដរដក្បរនលង្មរទហើយតាមរយៈោរក្បោសផ្សពវផ្ាយ។
ចាប់ក្គប់ក្គង្៖ រិ ចក្ច ពមទក្ពៀង្ទនុះ និង្ភាពជាទំ នារ់ទំនង្រវាង្ទោរអ្នរ និង្ទយើង្ខ្ំុ និ ង្រល់ក្បតិ បតតិោរទំង្អ្ស់

ទលើ Pulse App ដែលក្តូវក្គប់ ក្គង្ទោយចាប់ថ្នក្បទទសសឹង្ប
ហ ុ រ ី។ ទោរអ្នរ និង្ទយើង្ខ្ំុក្ពមោរ់ទសនើបញ្ូជ នទៅ
ោន់ យុតាត្ិ ោរផ្ទាល់ខួន
ល និ ង្ផ្ទតច់ មុខថ្នតុ ោោរក្បទទសសឹង្ប
ហ ុ រ ី។

ោរអ្នុទោមតាមពាណ្ិជជរមម៖ ទោរអ្នរមិនក្តូវទក្បើ ចូ លទៅររ ឬផ្គត់ផ្ង្
គ ់ នូវដផ្នរណាមួ យថ្ន Pulse App ទនុះបាន
ទ

ើយ ទលើរដលង្ដតមានោរអ្នុញ្ញញតទោយចាប់ជា្រមាន។ ជាពិ ទសសរួមមាន គ្មមនដផ្នរថ្ន Pulse App ទនាុះ

អាចយរទៅទក្បើ ក្បាស់ ចូលទៅររ ឬផ្គត់ផ្ង្
គ ់ បានទ

ើយ (រ) ចូ លទៅរនុង្ បណា
ត ក្បទទសដែលក្តូវបានហាមឃាត់

ណាមួ យទោយ ក្បទទសអ្ង្់ ទគលស ឬសហរែឋអាទមរ ិរ ឬ (ខ) ចូ លទៅោន់បុគគលណាមួ យ ទៅទលើបញ្ជីដែលមានជន
ជាតិ ក្តូវបានរំ ណ្ត់ សំគ្មល់ជាពិ ទសសរបស់ក្រសួង្រតនាគ្មរជាតិ សហរែឋអាទមរ ិរ

ឬទលើបញ្ជីក្រុមហុន

ឬបញ្ជី

បុ គគលក្តូវបានបែិ ទស្ទោយក្រសួង្ពាណ្ិជជរមមសហរែឋអាទមរ ិរ។ តាមរយៈចុ ុះបញ្ជីសក្មាប់ Pulse App ទោរ
អ្នរ ធានា និ ង្អ្ុះអាង្ថា ទោរអ្នរមិនបានសថិតទៅរនុង្លរខណ្ៈថ្នក្បទទសដបបទនាុះ ឬទៅទលើបញ្ជីដបបទនាុះណា
មួ យទ

ើយ។ ទោរអ្នររ៏ក្ពមទក្ពៀង្ផ្ង្ដែរថា ទោរអ្នរនឹ ង្មិនទក្បើ ក្បាស់ ចូ លទៅោន់ ឬទផ្សង្ពីទនុះ ផ្គត់ផ្ង្
គ ់

ផ្លិតផ្លទំង្ទនុះ សក្មាប់ ទគ្មលបំណ្ង្ណាមួយក្តូវបានហាមឃាត់ទោយក្បទទសរបស់ទោរអ្នរ

ឬទោយ

ចាប់ ពារ់ព័នធទផ្សង្ទទៀត រួមមានជាអាទិ៍ ោរអ្ភិវឌឍន៍ គំនូរបលង្់ ោរក្បឌិត ឬោរផ្លិតជាអាវុ្នុ យទរលដអ្រ មី សុីល
ឬអាវុ្ ទំង្គី មី ឬជី វោស្រសត។
រិចក្ច ពមទក្ពៀង្ទំង្មូល៖ រិ ចក្ច ពមទក្ពៀង្ទនុះ ទៅទពលមានោរដរដក្បទៅទពលណាមួ យបាន ដែលបទង្កើតបានជារិចច
ក្ពមទក្ពៀង្ទំង្មូ លរវាង្ ទោរអ្នរ ជាមួ យនឹង្ទយើង្ខ្ំុសីព
ត ី Pulse App ជំនួសឱ្យរិ ចចក្ពមទក្ពៀង្ពីមុនណាមួ យសតីពី
រមមវតថុែដែលរវាង្ទោរអ្នរ និង្ទយើង្ខ្ំុ។

ោរទបាុះបង្់សទ
ិ ិ៖ធ ោរខរខាន ឬោរពនាទពលទោយទយើង្ខ្ំុរុង្ោរអ្នុ
ន
វតតសិទិ ធ ឬសំណ្ង្ណាមួ យដែលបានផ្តល់
ឱ្យទោយចាប់ ឬទៅទក្ោម ឬទោយអ្នុទោមតាមរិ ចក្ច ពមទក្ពៀង្ទនុះ គឺមិនក្តូវោត់ បនថយសិទិ ធ ឬសំណ្ង្ទនុះ
ទ

ើយ ឬមិ នក្តូវចាត់ទុរថា ឬបរស្ោយថា ជាោរទបាុះបង្់ សិទិ ធ ឬោរដរដក្បថ្នសិទិ ធទនាុះ ឬមិ នក្តូវររំង្ែល់ោរ

ទក្បើក្បាស់សិទិ ធទ

ើយ ទទុះទៅទពលណារ៏ទោយទក្ោយមរទទៀត។
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ក្បធានសរតិ៖ ទយើង្ខ្ំុមិនទទួ លខុ សក្តូវចំ ទពាុះោរខរខានណាមួ យទែើ មបីបំទពញតាមោតពវរិចចណាមួ យរបស់ទយើង្

ខ្ំុ ទៅទក្ោមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះទោយោរដតមូ លទហតុ ទំង្ឡាយហួសពី សមតថភាពក្គប់ក្គង្សមស្សបរបស់ទយើង្
ខ្ំុទ

ើយ។

អ្នុបបទន៖ តាមរំ រ ិតដែលចាប់ អ្នុ ញ្ញញត ទោរអ្នរយល់ក្ពមថាទយើង្ខ្ំុអាចទ្វើអ្នុ បបទន ោរ់ជំនួស ទផ្ារ ឬ
ចាត់ ដចង្ទផ្សង្ពី ទនុះអ្ំពីសិទិ ធ និង្ោតពវរិចរច បស់ទយើង្ខ្ំុទៅទក្ោមរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ទំង្មូ លរតី ឬមួ យដផ្នររតី ទៅ
ទពលណារ៏ បាន ទោយមិនចាំបាច់ជូនែំ ណ្ឹង្ជាមុនែល់ទោរអ្នរទ

ើយ។ ទោរអ្នរ មិនអាចទផ្ារសិទិ ធ ោរ់ ជំនួស

អ្នុបបទន ឬចាត់ ដចង្ទផ្សង្ពីទនុះអ្ំ ពីសិទិ ធ ឬោតពវរិចចណាមួ យ ទៅទក្ោមរិ ចក្ច ពមទក្ពៀង្ទនុះបានទ

ើយ ។

ោរជូនែំណ្ឹង្៖ ទយើង្ខ្ំុអាចទផ្្ើោរជូនែំ ណ្ឹង្ែល់ទោរអ្នរ អ្ំ ពី Pulse App ទោយបញ្ូជ នោរអ្ុី ដមល ទៅោន់
អាសយោឋនអ្ុី ដមលរបស់ទោរអ្នរ ឬលិខិតតាមរយៈសំបុក្តថ្ក្បសណ្ីយ៍ ទៅោន់ អាសយោឋនសំបុក្តរបស់ទោរ

អ្នរ ឬតាមរយៈោរបទងាហុះទៅរនុង្ Pulse App បាន។ ទយើង្ខ្ំុរ៏អាចទរ់ទង្ទោរអ្នរបានតាមរយៈអ្ុី ដម៉ា ល ឬតាម

រមមវ ិ្ី ោរសវ័យក្បវតតិ (push notification) ទែើមបីទផ្្ើជូនទោរអ្នរនូ វព័ ត៌មានបដនថមអ្ំ ពី Pulse App។ វាជាោរទទួ ល
ខុ សក្តូវរបស់ទោរអ្នរ

ទែើមបីពិនិតយទមើ លថារល់ោរសវ័យក្បវតតិទនាុះគឺសុទធដតែំ ទណ្ើរោរបានទៅទលើឧបររណ្៍

របស់ទោរអ្នរ។
ទោរអ្នរអាចទផ្្ើោរជូ នែំណ្ឹង្ែល់ទយើង្ខ្ំុ ទោយក្គ្មន់ ទំនារ់ ទំនង្មរោន់ទយើង្ខ្ំុ តាមរយៈមុ ខងារោរផ្តល់មតិ
ទោបល់ក្ត

ប់ មរវ ិញ (Provide Feedback feature)។

ភាោ ៖ ទៅរនុង្ររណ្ីដែលមានភាពមិ នស្សបគ្មនណាមួ យរវាង្អ្តថបទជាភាោអ្ង្់ទគលស និង្អ្តថបទដែលមិនដមន
ជាភាោអ្ង្់ទគលស ថ្នរិ ចក្ច ពមទក្ពៀង្ទនុះ អ្តថបទជាភាោអ្ង្់ទគលសក្តូវមានអ្ងិ ភាព។
ព័ត៌មានជារ់ោរ់ទៅតាមក្បទទស
ក្បសិនទបើទោរអ្នរ ជាអ្នរដែលរស់ទៅរនុង្ក្បទទសណាមួ យរនុង្ចំ ទណាមបណា
ត ក្បទទសខាង្ទក្ោមទនុះ

ព័ ត៌មាន

ជាបនតបនាាប់ទនុះគឺ ពារ់ព័នន
ធ ឹ ង្ទោរអ្នរ ។
ក្បទទសហវល
ី ព
ី ីន

Pulse ក្តូវបានក្បតិបតតិោរទោយក្រុមហុន Pulse Ecosystems Pte.Ltd ដែលជាក្រុមហុនបុ ក្តសមព័នធរបស់ Pru Life
UK។ ក្រុមហុនទំង្ពីរជាបុ ក្តសមព័នធរបស់ Prudential plc ជាក្រុមហុនដែលក្តូវបានបទង្កើតទ

ើង្រនុង្ក្បទទសអ្ង្់ ទគល

ស។ ក្រុមហុន Prudential plc, Pulse Ecosystems Pte. Ltd និង្ ក្រុមហុន Pru Life UK គឺ មិនជាប់ ពារ់ព័នធជាមួ យ
នឹ ង្ ក្រុមហុន Prudential Finance Inc., ក្រុមហុន Philippine Prudential Life Insurance Company Inc., ក្រុមហន
ុ
Prudentialife Plans, Inc. ឬ ក្រុមហុន Prudential Guarantee and Assurance, Inc.។
ក្បទទសថ្ង
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រថាខ័ ណ្ឌទី ២ ថ្នក្បោរ ខ (ោរចុ ុះបញ្ជីនិង្រមមវ ិ្ី Pulse ID) ថ្នរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ក្តូវបានចាត់ ទុរថាលុបទចាល
ទហើយ និង្ក្តូវបានោរ់ ជំនួសវ ិញរថាខ័ ណ្ឌខាង្ទក្ោមទនុះ៖
“ទលើរដលង្ដតទោរអ្នរមានោរយល់ក្ពមពី មាតាបិ តា

ឬពី អាណាពាបាលស្សបចាប់

ទោរអ្នរក្តូវមានអាយុ

២០ ឆ្នំ ឬទលើស ២០ ឆ្នំ ទទើ បអាចបទង្កើតរមមវ ិ្ី Pulse ID បាន និង្អាចទក្បើ ក្បាស់ Pulse App បាន។ រមមវ ិ្ី Pulse
ID សក្មាប់ បុគគលណាដែលមានអាយុទក្ោម ២០ ឆ្នំ ដែលអាចក្តូវបទង្កើតបានទោយមាតាបិ តា ឬអាណាពាបាល
ស្សបចាប់ ។

មាតាបិ តា

ឬអាណាពាបាលស្សបចាប់

គឺ ជាអ្នរទទួ លខុសក្តូវទែើមបីធានរ៉ា ប់ រង្ែល់បុគគលទនាុះ

ទោយអ្នុទោមតាមរិ ចក្ច ពមទក្ពៀង្ទនុះ ។
ថ្តវា៉ា ន់
Pulse App ក្តូវបានទ្វើក្បតិ បតតិោរទោយក្រុមហុន Pulse Ecosystems Pte.Ltd ជាក្រុមហុនបុ ក្តសមព័នធរបស់ PCA
Life Assurance Co., LTD (PCALT)។ ក្រុមហុនទំង្ពីរជាបុ ក្តសមព័នធរបស់ Prudential plc, ជាក្រុមហុនដែលក្តូវ
បានបទង្កើតទ

ើង្រនុង្ក្បទទសអ្ង្់ ទគលស។ ក្រុមហុន Prudential plc, Pulse Ecosystems Pte. Ltd, និ ង្PCALT គឺ មិន

ជាប់ ពារ់ព័នធជាមួ យនឹង្ក្រុមហុន Prudential Finance Inc.,ទទ គឺ ជាក្រុមហុនមួ យដែលមានទី ោនរ់ ោរ្ំ ទៅរនុង្
សហរែឋអាទមរ ិរ។

រថាខ័ ណ្ឌទី ២ ថ្នក្បោរ ខ (ោរចុ ុះបញ្ជី និ ង្រមមវ ិ្ី Pulse ID) ថ្នរិចចក្ពមទក្ពៀង្ទនុះ ក្តូវបានចាត់ ទុរថា លុបទចាល
ទហើយ និង្ក្តូវបានោរ់ ជំនួសវ ិញរថាខ័ ណ្ឌខាង្ទក្ោមទនុះ ៖
“រមមវ ិ្ី Pulse ID មានបំណ្ង្សក្មាប់ មនុ សសទពញវ ័យ ដែលមានអាយុោ៉ាង្តិ ច ២០ឆ្នំ។ ទសវារមមទនុះ មិ នមាន
សក្មាប់ អ្នីតិជនទ

ើយ។”
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