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ការបន្ថម BBM CHANNELS

សូមស្ាគម្៍មកកា្ ់BBM Channels ទ្ង់ទ្ាយបណ្ាញសង្មននាក្នង BBM នែលពនទងើកបណ្ាញ របស់អ្កនេញនទរារង្ង់ទគរសារ ្ិង
មិត្ភក្ិរបស់អ្ក នហើយអាេឲ្អ្ក្ំនាក់្ំ្ងជាមួយម្ុស្ ្ាងំឡាយ សហគម្ ៍្ិងស្ាកយីនហាស្ាកយីនហានែលន្្ើឲ្អ្កចាប់អារម្ណ៍។
នបើសិ្ជាអ្ក កំពុងនទបើ BBM ននានលើនេ្ិកា BlackBerry BBM ្ិង BBM Channels គឺជាន្្កន្ែំនណាះទសាយ BlackBerry របស់អ្ក
ែូេបា្កំណត់ននាក្នង ្ិងនយាងតាមលក្ខណ្ន្កិេ្ទពមនទពៀងអាជ្ាប័ណ្ ែំនណាះទសាយ BlackBerry ("BBSLA") នែលទគប់ទគងការនទបើ
ទបាស់របស់អ្កនលើកម្េិ្ ី្ិងនសវាកម ្នែលបនងកើតែំនណាះទសាយ BlackBerry របស់អ្ក ្ិងនែលអ្កគឺជាន្្កមួយរួេនទានហើយ។ នបើសិ្ជា
អ្កកំពុងនទបើទបាស ់BBM ននានលើនេ្ិកាមិ្នម្ BlackBerry BBM ្ិង BBM Channels គឺជាន្្កន្ ែំនណាះទសាយ BBM របស់អ្ក
ែូេបា្កំណត់ននាក្នង ្ិងនយាងតាមលក្ខណ្ន្លក្ខណ្នសវាកម្ BBM ("BBM Tos") នែលទគប់ទគងការនទបើទបាស់របស់អ្កនលើ
ែំនណាះទសាយ BBM ្ិងនែលអ្កគឺជា ន្្កមួយរួេនទានហើយ។ សទ្ាប់នគាលបំណងន្ការបន្ថមន្ះ ពាក្ "កិេ្ទពមនទពៀង BBM" សំនដា
នទានលើ BBSLA ឬBBM ToS នែលទគប់ទគងការនទបើទបាស់របស់អ្កនលើែំនណាះទសាយ BlackBerry ឬែំនណាះទសាយBBM របស់អ្ក
តាមនែលអាេនទបើទបាស់បា្។ នបើសិ្ជាអ្កកំពុង េុះន្មាះនទបើទបាស់ BBM Channels តាមរយៈទេកបណ្ាញេិបរបស ់BBM Channels
ពាក្ "កិេ្ទពមនទពៀង BBM" នយាងនទារក BBM ToS។ នបើសិ្ជាអ្កគមា្ការេម្ងន្កិេ្ទពមនទពៀង BBM នែលអាេនទបើទបាស់ បា្សទ្ាប់
្ីកន្្ងរបស់អ្ក នគអាេរកវាបា្ននានលើនគហ្ំព័រ www.blackberry.com/legal.

ខណៈកិេ្ទពមនទពៀង BBM អ្ុេត្េំនពាះ BBM Channels នែលវាបនងកើតជាន្្កមួយន្ែំនណាះទសាយ BlackBerry ឬែំនណាះទសាយ
BBM របស់អ្ក តាមនែលអាេនទបើទបាស់បា្ ការបន្ថមន្ះ បង្ាញលក្ខណ្បន្ថមន្ៀតនែលអ្ុេត្េំនពាះការនទបើទបាស់នសវាកម្ BBM
Channels របស់អ្ក។ ែូេបា្ បន្ថម ្ិងបា្នកនដាយការបន្ថមន្ះ កិេ្ទពមនទពៀង BBM ទតរេបា្នហាកាត់ថា "លក្ខណ ្BBM
Channels"។ ននាក្នងករណី្ា្ជន្្ាះរវាងកិេ្ទពមនទពៀង BBM ្ិងការបន្ថម BBM Channels ន្ះ ការបន្ថម BBM Channels ្ឹងទតរេ
នទបើទបាស់ក្នងការនដាះទសាយជន្្ាះនបបន្ះ។

លក្ខណ ្BBM CHANNELS ក្ាយជាកិេ្ទពមនទពៀងនែលទតរេនគារពរវាងអ្ក៖ បុគ្ល្្ាក់ៗ នបើសិ្ជាអ្ក ទពមនទពៀងតាមលក្ខណ្ន្ះ
ននាក្នងសមតថភាពផ្ាល់របស់អ្ក ឬនបើសិ្ជាអ្កទតរេបា្្្ល់សិ្្ ិនទបើទបាស ់BBM CHANNELS ក្នងនាមទកុមហ៊ុ្របស់អ្ក ឬអង្ភាព
ណាមួយន្ៀត រវាងអង្ភាពនែល អ្កន្្ើសកម្ភាពនែើម្ី្លទបនយាជ្៍របស់អង្ភាព (ន្ាះក្នងករណីណាក៏នដាយ "អ្ក", ជាមួយ នសេក្ីនយាងន្្ង
ៗេំនពាះ "អ្ក" ឬ "របស់អ្ក" ទតរេបា្បកទសាយនដាយអ្ុនទគាះ) នហើយអង្ ភាពទសបេ្ាប ់BLACKBERRY នែលអ្កបា្េុះកិេ្ទពមនទពៀង
BBM ជាមួយ ("នយើង" ឬ "នយើង") ននានពលអ្កយល់ទសបតាមការបន្ថម BBM CHANNELS ន្ះ នដាយការេុេនលើ "ខ្នំយល់ទពម" ននាខាង
នទកាម។ នបើសិ្ជាអ្កមិ្្ា្់បា្នរៀបេំខ្ល្នែើម្ីយល់ទសបតាមលក្ខណ ្BBM CHANNELS អ្កមិ្ ទតរេបា្អ្ុញ្ាតឲ្នទបើទបាស់
នសវាកម ្BBM CHANNELS ន្។ លក្ខណ្នែលបា្្្ល់ឲ្ណាមួយននាក្នង ការបន្ថម BBM Channels ន្ះ នែលមិ្ទតរេបា្កំណត់
ននាក្នងការបន្ថម BBM Channels ន្ះ ្ា្អតថ្័យនែល បា្នេងននាក្នងកិេ្ទពមនទពៀង BBM។

1. ការបនងកើត BBM CHANNEL។

1.1 នយាងតាមលក្ខណ្ BBM Channels អ្កអាេនទបើទបាស ់BBM Channels នែើម្ីបនងកើត ្ិងទគប់ទគង BBM Channel នតមួយគត់
("Channel") បង្ាញស្ាកយីនហាស្ាកយីនហា អង្ភាព ទពឹត្ិការណ ៍ឬបុគ្លនែល អ្កគឺជាតំណាងនែលបា្្្ល់សិ្្ិ។ នដាយការបនងកើតប៉ុស្ិិ
BBM អ្កន្្ើជាតំណាង ្ិងធានាេំនពាះ នយើងថាអ្ក្ា្សិ្្ិអំណាេនែើម្ីបនងកើត ្ិងទគប់ទគងប៉ុស្ិ ិក្នងនាមស្ាកយីនហា អង្ភាព ទពឹត្ិការណ៍
ឬបុគ្លនបបន្ះ។

1.2 អ្កអាេបនងកើតប៉ុស្ិិ្ងនែរនែើម្ីសនម្ងការគាទំ្ ឬេំណាប់អារម្ណ៍ននាក្នង ស្ាកយីនហា អង្ភាព ទពឹត្ិការណ ៍ឬបុគ្ល នែលបា្្្ល់ឲ្
អ្កន្្ើែូនេ្ះនតននាក្នងលក្ណៈនែល៖ (i) មិ្្្ល ់នយាបល់ថាប៉ុស្ិិរបស់អ្កគឺជាប៉ុស្ិិនែលបា្បនងកើតនដាយស្ាកយីនហា អង្ភាព ទពឹត្ការណ៍
ឬបុគ្ល នបបន្ះ។ (ii) មិ្្្ល់នយាបល់ថាប៉ុស្ិិរបស់អ្កទតរេបា្គាទំ្នដាយ ឬទតរេបា្អ្ុញ្ាតនដាយ ស្ាកយីនហា អង្ភាព ទពឹត្ិការណ ៍ឬបុគ្ល
នបបន្ះ នបើសិ្ជាប៉ុស្ិិរបស់អ្កមិ្្ា្ការគាទំ្ ឬការអ្ុញ្ាតនបបន្ះ។ (iii) មិ្្ា្បំណងនាឲំ្អ្កែន្យល់ខុស យល់ទេឡំ ឬខកេិត្។
្ិង (iv) មិ្ទតរេនល្ើស ឬរំនលាភបំពា្នលើសិ្្ិណាមួយន្ស្ាកយីនហា អង្ការ ទពឹត្ិការណ ៍ឬបុគ្លនបបន្ះ នែលរួម្ា្ពាណិជ្សញ្ា សិ្្ិ
អ្ក្ិព្ ្ឬសិ្្ិសាធារណៈ។

1.3 ន្មាះ ្ិងព័ត៌្ា្្ំនាក់្ំ្ងរបស់អ្ក ន្មាះប៉ុស្ិិរបស់អ្ក ្ិងព័ត៌្ា្អំព ីកទមងព័ត៌្ា្ ផ្ាល់ខ្ល្ ឬការពណ៌នាណាមួយន្្ងន្ៀត
នែលអ្ក្្ល់ឲ្ននានពលេុះន្មាះសុំប៉ុស្ិិ ឬនទរាពីន្ះ បញ្ចលជាមួយប៉ុស្ិិរបស់អ្ក ទតរេនតជាព័ត៌្ា្ពិតទបាកែ នែលមិ្នាឲំ្យល់ខុស ្ិង
ទតរេនតឆ្នះ បញ្ាងំពីបញ្ារបស់វាយ៉ាងពិតទបាកែ។ ន្មាះប៉ុស្ិិរបស់អ្កទតរេនតខុសពីនគ ្ិងមិ្អាេ្ា្ លក្ណៈ្ូនទា (ឧ្ាហរណ៍៖ អាហារ
រថយ្)្។

1.4 អ្កមិ្អាេបនងកើត ឬនទបើទបាស់Channels ន្្ងៗក្នងនគាលបំណងរំខា ្ឬរំនលាភបំពា្។ នដាយ គមា្ការអ្ុញ្ាតែូេបា្នលើកនឡើងខាងនលើ អ្ក
មិ្អាេបនងកើត Channel មួយ ឬនទេើ្ក្នងនគាលបំណង រារាងំអ្កែន្មិ្ឲ្នទបើទបាស ់Channels នបបន្ះ ការលក់ Channels ឬន្មាះ
Channels ឬនទរាពីន្ះពាក់ព័្្្ឹង Channels "នែលឥតេ្ាប់អ្ុញ្ាត"។ នយើងរក្ាសិ្្ិនែើម្ីែកនេញ ឬផ្ាក Channels ្ាងំឡាយនែល
រំនលាភនលើ លក្ខណ្ន្ BBM Channels នគាល្នយាបាយណាមួយនែលនយើងេុះ្្ាយពាក់ព័្្្ឹងការនទបើទបាស់ BBM Channels ឬ Channel
ណាមួយនែលអសកម្។ នយើងរក្ាសិ្្ិ្ងនែរនែើម្ីន្ទរ Channels នែលគមា្ការអ្ុញ្ាត ន្មាះ Channels អត្សញ្ាណ Channels ្ិង/ឬ
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សមតថភាពរែ្បាលនទាកា្់ស្ាកយីនហា អង្ភាព ទពឹត្ិការណ ៍ឬបុគ្ល ឬតំណាងនែលបា្្្ល់សិ្្ិរបស់ពួកនគនែលនយើងយល់ថាសមនហតុ្ល
ទតរេបា្្្ល ់ន្មាះ Channels យ៉ាងទតឹមទតរេតាមេ្ាប ់ឬនែើម្ីបនងកើត ឬនែើម្ីទគប់ទគង Channels សទ្ាប់ស្ាកយីនហា អង្ភាព ទពឹត្ិការណ៍
ឬបុគ្លនបបន្ះ។

1.5 ននានពលការេុះន្មាះសុំប៉ុស្ិិរបស់អ្កទតរេបា្្្ួលយក អ្កអាេដាក ់្ិងបង្ាញ្ាតិកា (ែូេបា្កំណត់ននាក្នងកិេ្ទពមនទពៀង BBM)
នែលពាក់ព័្្នទា្ឹងស្ាកយីនហា អង្ភាព ទពឹត្ិការណ ៍ឬបុគ្ល នែលបា្បង្ាញននាក្នងប៉ុស្ិិ។ ការដាក់ ្ិងការបង្ាញ្ាតិកាននាក្នងប៉ុស្ិិមិ្
ន្ទរភាពជា ្្ាស់កម្សិ្្ិណាមួយន្្ាតិកាឲ្នយើង ប៉ុន្្ននាក្នងការន្្ើែូនេ្ះ អ្ក្្ល់ឲ្នយើង ្ិងទកុមហ៊ុ្រួម របស់នយើង្ូេអាជ្ាប័ណ្េំនពាះ
្ាតិកានបបន្ះែូេបា្បង្ាញននាក្នងកិេ្ទពមនទពៀង BBM នែើម្ីឲ្ នយើង ្ិងទកុមហ៊ុ្រួមរបស់នយើងអាេបនងកើត្ាតិកានែលអាេរកបា្ជាន្្ក
ន្នសវាកម ្BBM Channels។ អ្ក្្ល់ឲ្នយើង ្ិងទកុមហ៊ុ្រួមរបស់នយើង្ូេអាជ្ាប័ណ្នែលមិ្នម្ជារបស់បុគ្លឬទកុមណាមួយ នែល
មិ្នម្ជារបស់ក្ទត នែលននា្ូ្ាងំសកលនលាក ែរាបណាននានត្ា្ប៉ុស្ិិនែលអាេ នទបើទបាស់បា្ នែើម្ីបនងកើតនឡើងេិញ ្ិងបំនពញកិេ្ការជា
សាធារណៈ ្ិងបង្ាញ្ាតិការបស់អ្ក នែលរួម្ា្នដាយគមា្ការកំណត់ន្មាះប៉ុស្ិិ រូបបង្ាញនលើនអទកង ់រូបសញ្ា សញ្ាស្្ាល់ ្ិង
ពាណិជ្សញ្ា ("សញ្ា") ននាក្នងទបព័្្្្ព្្្ាយ្ាងំអស់មិ្ថាបា្ស្ាល់នានពលបេ្នប្្ ្ឬបា្ អភិេឌ្ននានពលនទកាយ នែល្ាក់្ង្ឹង
ការ្្ាយរបស ់BBM Channels នយាងតាមការទពមនទពៀង ពីមុ្របស់អ្ក នែលការទពមនទពៀង្ឹងមិ្ទតរេបា្ែកហូត ឬផ្ាកនដាយគមា្
នហតុ្ល។ នយើង្្ួល ស្ាល់ ្ិងយល់ទសបថានយើងគមា្សិ្្ិ តួនា្ ីឬេំណាប់អារម្ណ៍ននាក្នង ឬេំនពាះសញ្ារបស់អ្ក (នលើកនលងនតសិ្្ិ
នទបើទបាស់ែូេគ្ានដាយអ្ុនលាមតាមខ ្ិងលក្ខណ្ន្លក្ខណ ្BBM Channels) ្ិងយល់ទពមនថមន្ៀតថាសិ្្ិ តួនា្ ីឬេំណាប់អារម្ណ៍
ណាមួយ នែលអ្ក្ា្ននាក្នងសញ្ា នបបន្ះ ្ឹងសថិតននាជាមួយអ្ករហូត។ នដាយគមា្ការអ្ុញ្ាតែូេបា្នលើកនឡើងខាងនលើ ននាក្នង
ការ្ាក់្ង្ឹងការនទបើទបាស់សញ្ារបស់អ្កនែើម្ី្្ាយ BBM Channels នយើង្ឹងមិ្៖ (i) នកនទបសញ្ា ឬសញ្ាណាមួយក្នងេំនណាមសញ្ា
្ាងំននាះ នលើកនលងនត្ា្ការឯកភាពពីអ្កជាមុ ្្ិងអ្ ុនលាមតាមែំនណើរការនែលបា្ពណ៌នាខាងនលើ។ (ii) បញ្ចលគ្ា្ូេសញ្ា ឬសញ្ា
ណាមួយក្នង េំនណាមសញ្ា្ាងំននាះ ជាមួយសញ្ាណាមួយន្្ងន្ៀត ឬបនងកើតសញ្ារួម្្ំគ្ាណាមួយ។ ឬ (iii) ន្្ើអ្ីមួយនែលសទមបសទមរល
សិ្្ិរបស់អ្កននាក្នង ្ិងេំនពាះសញ្ា។

1.6 អ្ក្្ួលស្ាល ់្ិងយល់ទសបថាប៉ុស្ិិរបស់អ្ក្ឹងអាេរកនឃើញនដាយអ្កនទបើទបាស់ BBM Channels ណា្្ាក ់(លុះទតានតអ្កនទជើសនរើសនែើម្ី
បនងកើតប៉ុស្ិិរបស់អ្ក នែលជាប៉ុស្ិិឯកជ្អំឡនងនពល បនងកើតប៉ុស្ិ)ិ ្ិងថា្ាតិកាន្ប៉ុស្ិិរបស់អ្ក្ឹងអាេនមើលនឃើញជាសាធារណៈនដាយម្ុស្
ទគប់គ្ា នែលជាេនទាកា្់ប៉ុស្ិិរបស់អ្ក (" អ្កជាេ") ឬនទរាពីន្ះ អ្កនែលបង្ាញប៉ុស្ិិអ្ក ្ិង្ាតិការបស ់ខ្ល្។

1.7 នយើង្្ល់ឲ្អ្កជាមួយសមតថភាពនែើម្ីបនងកើតប៉ុស្ិិ ប៉ុន្្អ្កគឺជាអ្ក្្ួលខុសទតរេ្ាងំទសុង េំនពាះរែ្បាល ្ិងការនទបើទបាស់ប៉ុស្ិិរបស់អ្ក
នែលរួម្ា្្ាតិការបស់អ្ក ្ិងអ្្រសកម្ភាព ជាមួយអ្កជាេ។

1.8 នបើសិ្ជាអ្ក្្ល់ឲ្ ឬន្្ើការ្្ល់ជូ្ ឬន្្ើការនរអង្ាស ("្្ល់") ភាពអាេរកបា្េំនពាះអ្ក ជាេតាមរយៈប៉ុស្ិិរបស់អ្ក នែលរួម្ា្ នដាយ
េិ្ីន្ការភ្ាប ់ឬ URL នទាកា្់នគហ្ំព័រដាេ់នដាយ នឡកនែល្ទនក្ូេព័ត៌្ា្លម្ិតអំពីការ្្ល់ជូ្ នដាយគមា្ការកំណត់អ្ីមួយននាក្នងលក្ខណ្
BBM Channels អ្ុេត្ែូេខាងនទកាម៖

(a) អ្ក្្ល់នត្លិត្ល ឬនសវាកម ្នែលអ្កគឺជាអ្ក្ិញ អ្កលក់នឡើងេិញ ឬអ្ក្លិតនែលបា្្្ល់សិ្្ិអ្ុញ្ាត។ 
(b) អ្កទតរេនតធានាថាការ្្ល់ជូ្របស់អ្កទសបនទា្ឹងេ្ាប ់ប្បញ្ា ្ិងេិធា្ពាក់ព័្្។ 
(c) អ្កទតរេនតបង្ាញលក្ខណ្នែលទគប់ទគងការ្្ល់ជូ្របស់អ្កឲ្បា្េ្ាស ់នែលរួម ្ា្ការកំណត ់្ិងកាលបរិនេឆ្្ុតកំណត់ណាមួយ។
(d) អ្កមិ្អាេនថ្ង ឬបញ្ាក់ថានយើង្ា្ការ្ាក់្ងគ្ាននាក្នងរនបៀបណាមួយជាមួយ ការ្្ល់ជូ្របស់អ្ក នែលបា្នេងថាការែឹកនាអំ្កនទបើ
ទបាស់នទាកា្់នគហ្ំព័រ ឬនសវាកម ្នែលទបតិបត្ិនដាយ ឬក្នងនាមនយើង ែូេជាពិភព BlackBerry ្ឹងមិ្នម្ជាការរំនលាភនលើ ប្បញាត្ិន្ះន្។
(e) អ្ក្្ួលខុសទតរេ្ាងំទសុងេំនពាះការបំនពញ្ូេការ្្ល់ជូ  ្នហើយនបើសិ្ជានយើង នស្ើសុំ អ្កយល់ទពមការពារនយើងពីការ្ាម្ារ ឬបណ្ឹង
ណាមួយនែល្ាក់្ង្ឹងការ្្ល ់ជូ្របស់អ្ក ្ិងធានាសងនយើង្ូេរាល់ការខាតបង់បំណុល ្ិងនថ្ន្្ងៗ (នែលរួម្ា្នថ ្ឈ្លលទសបេ្ាប់
សមរម្ណាមួយ) នែលបា្្្ួលរង ឬបា្បងកនឡើងនដាយនយើងពាក់ព័្្ ្ឹងការ្្ល់ជូ្របស់អ្ក ្ិង 
(f) នយើងមិ្្្ួលខុសទតរេេំនពាះការផ្ាស់ប្ចរេំនណកនែើម្ីទបាក់មិ្ទតឹមទតរេ ការលួេប្្ ំឬបញ្ាន្្ងន្ៀតនែលនកើតនេញពីការ្្ល់ជូ្របស់អ្ក។

1.9 នបើសិ្ជាអ្កទតរេបា្្្ល់្ូេល្្ភាពេូលនទានទបើជាមួយ ឬទបមូលព័ត៌្ា្នែលអាេបញ្ាក ់អត្សញ្ាណផ្ាល់ខ្ល្នដាយផ្ាល់អំពីអ្កជាេ
របស់អ្ក អ្កទតរេនតនគារពតាមេ្ាប់ឯកជ ្្ិងេ្ាប ់ការពារ្ិ្្្័យ នែលរួម្ា្ នដាយគមា្ការកំណត់នែលន្្ើឲ្អាេរកបា្ជាសាធារណៈ
េំនពាះអ្ក ជាេ ្ូេនគាល្នយាបាយឯកជ្របស់អ្ក នែល្្ល់ែំបូនមា្យ៉ាងេ្ាស់ែល់អ្កជាេ្ូេព័ត៌្ា្ អ្ីនែលអ្កកំពុងទបមូល ្ិងនគាលបំណង
សទ្ាប់ការទបមូលនបបន្ះ ្ិងការ្្ួលបា្ការយល់ទពម ណាមួយនែលតទមរេនដាយេ្ាប់ ្ិងប្បញ្ាពាក់ព័្្។

2. ការជាេនទាកា្់ ្ិងការដាក់ការអ្ិប្ាយនទាកា្់ប៉ុស្ិិ។

2.1 តាមរយៈការក្ាយជាអ្កជាេនទាកា្់ប៉ុស្ិិ អ្ក្្ួលស្ាល ់្ិងយល់ទសបថា៖

(a) ្្ាស់ប៉ុស្ិិអាេបញ្ច្ឲ្អ្ក្ូេ្ាតិកា ការ្្ល់ជូ្ ព័ត៌្ា្អំពីការ្្ាយ ឬ្ំនាក់្ំ្ង ន្្ងន្ៀតននាក្នង BBM។ សូមទតរតពិ្ិត្
ការកំណត ់្ិងជនទមើសពាក់ព័្្សទ្ាប់ប៉ុស្ិ ិសទ្ាប់ការទគប់ទគងនែលអាេរកបា្ ពាក់ព័្្្ឹងការ្្ួលបា្្ំនាក់្ំ្ងនបបន្ះ ពី្្ាស់ប៉ុស្ិិ
្ិងពីរនបៀបឈប់ជាេពីប៉ុស្ិិ នបើសិ្ជាអ្កនលងេង់្្ួលយក្ំនាក់្ំ្ង ្ាងំន្ះន្ៀត។ 
(b) ព័ត៌្ា្មួយេំ្ួ្អំពីអ្ក ែូេជាន្មាះបង្ាញ ្ិងរូបភាពបង្ាញរបស់អ្ក្ឹងអាេេូល នទានទបើទបាស់នដាយ្្ាស់ប៉ុស្ិិ នហើយព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្្
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ណាមួយនែលទតរេបា្្្ល់ឲ្ ្្ាស់ប៉ុស្ិិ ្ឹងទតរេសថិតនទកាមនគាល្នយាបាយឯកជ្របស់្្ាស់ប៉ុស្ិិ។
(c) នបើសិ្ជាអ្ករែ្បាលប៉ុស្ិិអ្ុញ្ាត អ្កអាេដាក់ការអ្ិប្ាយនទាកា្ ់្ិងបង្ាញ ការយល់ទពមរបស់អ្កេំនពាះការដាក់ ឬការអ្ិប្ាយននា
នលើប៉ុស្ិិ ("ការអ្ិប្ាយ ") ្ិង/ឬជនជកជាមួយអ្ករែ្បាលប៉ុស្ិិ។ ការអ្ិប្ាយ ្ិងការជនជករបស់អ្កគួរនតទតរេ បា្កំណត់េំនពាះបញ្ា
ទបធា្ប្របស់ប៉ុស្ិ ិ្ិងទតរេនតនគារពតាមស្ង់ដារសហគម្៍ នលើបណ្ាញ BlackBerry នែលអាេទតរេបា្បង្ាញននានលើនគហ្ំព័រ
www.blackberry.com/legal/communitystandards។
(d) ការអ្ិប្ាយរបស់អ្ក ្ិងការនទជើសនរើសណាមួយនែលអ្កន្្ើនឡើងននាក្នងនសវាកម្ BBM Channels នែើម្ីសនម្ងការយល់ទពមរបស់អ្ក
េំនពាះការដាក់ ឬការអ្ិប្ាយ ្ឹងទតរេបា្បង្ាញជាសាធារណៈ ្ិងអាេឲ្អ្កជាេនទាកា្់ប៉ុស្ិិនមើលនឃើញ ទពម្ាងំ អ្កន្្ងន្ៀតនែលអាេ
បង្ាញប៉ុស្ិិ ្ិង្ាតិការបស់ខ្ល្ (ឧ្ារហណ៍ អ្កទគប់ទគង ប៉ុស្ិិ) អាេទតរេបា្នេករំនលកនដាយអ្កជាេន្្ងន្ៀតជាមួយការ្ំនាក់្ំ្ង BBM
របស់ពួកនគ ្ិងអាេទតរេបា្ែកនេញនដាយអ្ករែ្បាលប៉ុស្ិិ។ សទ្ាប់នហតុ្លន្ះ នយើង្្ល់អ្ុសាស្៍ែ៏រឹង្ាថំាអ្កមិ្តទមរេបញ្ចលព័ត៌្ា្
នែលអាេកំណត់អត្សញ្ាណផ្ាល់ខ្ល្ណាមួយននាក្នងការអ្ិប្ាយរបស់អ្ក ឬននាក្នងការជនជករបស់អ្ក ជាមួយ្្ាស់ប៉ុស្ិិ ្ិង 
(e) ន្មាះបង្ាញ ្ិងរូបភាពបង្ាញ BBM របស់អ្ក្ឹងទតរេបា្បង្ាញរួមគ្ាជាមួយ ការអ្ិប្ាយណាមួយនែលអ្កដាក ់ឬបញ្ច្នទាកា្់
ប៉ុស្ិិ។ ម៉្ាងន្ៀត Channels នែល អ្កបា្ជាេនទាកា្ ់្ឹងអាេឲ្នមើលនឃើញនដាយអ្ក្ាងំននាះនែលអាេបង្ាញកទមង ព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្ល្ BBM
របស់អ្ក នែលរួម្ា្្ំនាក់្ំ្ង BBM របស់អ្ក ្ិងអ្ក្ាងំននាះនែលអ្កអនញ្ើញឲ្ក្ាយជា្ំនាក់្ំ្ង BBM របស់អ្ក។ នយើងអាេ អភិេឌ្
អ្ុសាស្៍របស ់Channels នែលអាេន្្ើឲ្អ្កចាប់អារម្ណ ៍នែលន្្កនលើ Channels នែលអ្ក ្ិង្ំនាក់្ំ្ង BBM របស់អ្កបា្ជាេ
នទាកា្់ ្ិងព័ត៌្ា្ ន្្ងន្ៀតនែល្ាក់្ងនទា្ឹងកទមងព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្ល្ BBM របស់អ្ក ្ិង BlackBerry ID ្ិងអាេបង្ាញននាក្នងការ
អនញ្ើញនែើម្ីជាេនទាកា្់ប៉ុស្ិិ នែលទតរេបា្បញ្ច្នទាកា្់្ំនាក់្ំ្ង BBM របស់អ្ក នែលអ្កបា្ជាេនទាកា្់ ប៉ុស្ិិននាះ។ អ្កអាេឈប់ជាេ
ពីប៉ុស្ិិននាះ នបើសិ្ជាអ្កេង់ឲ្ប៉ុស្ិិននាះទតរេបា្េុះបញ្ី ននាក្នងកទមងព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្ល្ BBM របស់អ្ក។

3. េិធា្បន្ថមន្ការនទបើទបាស់។ បន្ថមនទា្ឹង ្ិងនដាយគមា្ការកំណត់អ្ីមួយននាក្នង កិេ្ទពមនទពៀង BBM នែលអ្កគឺជាភាគីមួយរួេនទសេនទា
នហើយ អ្កយល់ទពមែូេខាងនទកាម៖

3.1 អ្ក្្ួលខុសទតរេ្ាងំទសុងេំនពាះ្ាតិកា ្ិងការអ្ិប្ាយនែលអ្កដាក ់ឬបញ្ច្នទា កា្់ប៉ុស្ិិ។ នយើងមិ្ទគប់ទគង្ាតិកា ឬការអ្ិប្ាយ
នហើយនយើងមិ្ធានាេំនពាះភាពទតឹមទតរេ ភាពសុេ្រិត ឬគុណភាព ្ិងគមា្ការ្្ួលខុសទតរេេំនពាះ្ាតិកា ឬការអ្ិប្ាយនបបន្ះនឡើយ។ ការនទបើ
ទបាស់ ណាមួយ ឬការពឹងន្្កណាមួយនលើ្ាតិកា ឬការអ្ិប្ាយណាមួយនដាយខ្ល្អ្កគឺជាការ្្ួលខុស ទតរេរបស់អ្កផ្ាល់។

3.2 អ្ក្្ួលខុសទតរេអ្ុនលាមតាមេ្ាប់ ្ិងប្បញ្ាពាក់ព័្ ្(្ិងនគាលការណ៍នណនានំ្្ក ឧស្ាហកម្ននាកន្្ងនែលអាេអ្ុេត្បា្)
នែល្ាក់្ង្ឹងការនទបើទបាស ់BBM Channels របស់អ្ក នែលរួម្ា្ការដាក ់្ិងការបញ្ច្្ាតិកា ឬការអ្ិប្ាយនទាកា្់ប៉ុស្ិ ិ្ិង
នបើសិ្ជាអាេអ្ុេត្បា្ អ្ក្្ួលខុសទតរេេំនពាះការ្ា្នគាល្នយាបាយសទ្ាប់ែកនេញ្ាតិកានែលរំនលាភបំពា្ពីប៉ុស្ិិរបស់អ្ក នែល
អ្ុនលាមតាមេ្ាប់សិ្្ិអ្ក្ិព្្សហស្េត្រ៍ឌីជីថល។ នដាយគមា្ការកំណត់ែូេ បា្នលើកនឡើងខាងនលើ ្ាតិកានែលអ្កដាក់នទាកា្់ប៉ុស្ិ ិទតរេ
អ្ុនលាមតាមនគាលការណ៍ នណនាសំ្ីពី្ាតិកា BBM Channels នែលអាេរកនឃើញននានលើនគហ្ំព័រ
www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines។

3.3 អ្កមិ្អាេ "ន្្ើសារឥតបា្ការ" អ្កនទបើទបាស ់ឬ Channels នែលរួម្ា្ការដាក់្ូេការដាក់េម្ង ឬការដាក់ទសនែៀងគ្ាជានទេើ្ ឬការ
ដាក់ការអ្ិប្ាយនែលមិ្្ាក់្ង្ឹងប៉ុស្ិិនែលដាក់ននានទកាម ការបង្ាញការអ្ិប្ាយរបស់អ្ក។

3.4 អ្កយល់ទពមថា អ្កអាេដាក់ការកំណត់ន្្ងៗននានពលអ្ក្្ួលបា្សិ្្ិនែើម្ីេូលនទា នទបើទបាស ់Channels ឬ្ាតិកាមួយេំ្ួ្ នែល
រួម្ា្នដាយគមា្ការកំណត់នែលន្្កនលើអាយ ុ្ិង្ីតាងំ របស់អ្ក នែលនយើងទបមូលពីអ្ក ្ិងនទបើទបាស់ព័ត៌្ា្ននាះនែើម្ី្្ល់្ូេ្ាតិកានែល
សមរម្ េំនពាះកទមងព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្ល  ្ឬ្ីកន្្ងរបស់អ្ក ឬនទរាពីន្ះអាេន្្ើឲ្អ្កចាប់អារម្ណ៍។

3.5 នយើង ្ិងការកំណត់របស់នយើង្ា្សិ្្ិ (ប៉ុន្្មិ្នម្ជាកាតព្កិេ)្ ននាក្នងការទបុងទបយ័ត ្របស់នយើង ្ិងរបស់ពួកនគនែើម្ីពិ្ិត្នមើលមុ្
នេញ្្ាយ បែិនស្ ឬែកនេញ្ាតិកា ឬការអ្ិប្ាយណាមួយសទ្ាប់នហតុ្លណាមួយ។

3.6 ការបន្ថម BBM Channels ន្ះ ភ្ាប់គ្ានដាយឯកសារនយាង ្ិងបន្ថមនគាល្នយាបាយឯកជ្ របស់នយើង នែលអាេរកនឃើញននានលើនគហ្ំព័រ
www.blackberry.com/legal/privacy.shtml។ ននាក្នងករណី្ា្ជន្្ាះរវាងនគាល្នយាបាយភាពឯកជ្ ្ិងការបន្ថម BBM Channels
ន្ះ ការបន្ថម BBM Channels ទតរេនទបើទបាស់នែើម្ីនដាះទសាយជន្្ាះនបបន្ះ។ នដាយគមា្ការកំណត់ពីភាព្ូនទាន្អ្ី នែលបា្នលើកនឡើង
ខាងនលើ អ្កយល់ទពមថា៖

(a) នបើសិ្ជាអ្កអាេ រក្ីតាងំនែលបំនពញមុខងារសទ្ាប ់BBM Channels ្ីតាងំឧបករណ៍របស ់អ្ក្ឹងទតរេបា្យកន្្ើជាគំរូជាន្ៀង្ាត់
(ជាញឹកញាប់នរៀងរាល់ែប់ទបានំា្ ីនែលបញ្ចល ននាក្នងករណីមួយេំ្ួ្ ន្ាះបីជា BBM មិ្ទតរេបា្នបើកននានលើឧបករណ៍របស់ អ្កក៏នដាយ) ្ិង
បា្រក្ា្ុកននានលើឧបករណ៍របស់អ្ក ការនទបើទបាស់ GPS (កន្្ងនែលអាេនទបើបា្) បនង្ាលឥតនទបើនខ្ ្ិងព័ត៌្ា្ថ្ីៗបំ្ុតតាមរយៈ Wi-
Fi/WLAN។ ននាក្នងករណីខ្ះ ននានពលឧបករណ៍របស់អ្កផ្ាស់្ីនទាកា្់្ីតាងំន្្ងៗ នពញមួយនថងរបស់អ្ក ព័ត៌្ា្នបបន្ះ្ឹងទតរេបា្
បញ្ច្នទាកា្់ទបព័្្ែំនណើរការ BlackBerry នែើម្ីឲ្នយើងអាេ្ំនាក់្ំ្ងព័ត៌្ា្នទាកា្់ BBM ឬ កទមងព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្ល្ BlackBerry ID
របស់អ្ក នែើម្ី្្ល់ឲ្អ្ក្ូេ្ាតិកា Channels ឬ្ាតិកា ្្ាយនែលពាក់ព័្្កា្់នតនទេើ្ នែលរួម្ា្ការ្្ល់ជូ្ក្នងមូលដ្ា្ឬការ្្ល់ជូ្
ននានពលនែលគួរឲ្េង់បា្ នែលនទបើទបាស់ការបំនពញមុខងាររបស់ភូមិសាទស ្នដាយ ន្្កនលើ្ីតាងំបេ្នប្្្របស់ឧបករណ៍របស់អ្ក។ សូម
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ពិ្ិត្នមើលការកំណត់មុឺ្ុយ សទ្ាប់ការទគប់ទគងនែលអាេរកបា្ នែល្ាក់្ង្ឹងរនបៀបបញ្ប់ការបំនពញមុខងារ្ ីតាងំនបបន្ះ។

(b) នយើងអាេនទបើទបាស់ព័ត៌្ា្នែលបា្ទបមូលអំពីអ្កនទបើទបាស់ BBM Channels របស់អ្ក នែលរួម្ា្ការជាេប៉ុស្ិ ិ្ិងសកម្ភាពន្្ងៗ
របស់អ្ក ព័ត៌្ា្នែល្ាក់្ង្ឹងកទមង ព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្ល្ BBM ្ិង BlackBerry ID របស់អ្ក ្ិង្ីតាងំរបស់អ្ក នែើម្ីនស្ងយល់ ្ិង
្ស្្៍្ាយពីការេូលេិត ្្ិងេំណាប់អារម្ណ៍របស់អ្កនែើម្ ីអភិេឌ្ ្ំនាក់្ំ្ង ឬ្្ល់ឲ្អ្ក្ូេ Channels ្ាតិកា ឬនសវាកម្នែលអាេ
ន្្ើឲ្អ្កចាប ់អារម្ណ៍ពីនយើង ឬទបភពន្្ងន្ៀត ែូេជា្្ាស់ប៉ុស្ិិ។ នយើងអាេបញ្ចលគ្ា្ងនែរ្ូេ ្ិ្្្័យនបបន្ះជាមួយព័ត៌្ា្អំពីអ្កនទបើ
ទបាស់របស់អ្កនលើ្លិត្ល ្ិងនសវាកម ្របស់ែំនណាះទសាយ BlackBerry ន្្ងន្ៀត (ឧ្ាហរណ៍៖ ព័ត៌្ា្នែលទបមូលបា្ តាមរយៈ
ពិភព BlackBerry ្ិងការរុករកសកម្ភាព ឬការនស្ងរក) នែើម្ីផ្ាស់ប្ចរប្ ពិនសា្្៍របស់អ្ក ្្ល់នយាបល់ឲ្អ្កនទបើទបាស់្លិត្ល ្ិង
នសវាកម្ន្្ងៗ ្ិង្្ល់ឲ្អ្ក្ូេ្ាតិកា្្ាយពាក់ព័្្នទេើ្ន្ៀតននាក្នង BBM នដាយន្្កនលើកទមង ព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្ល្របស់អ្ក។ ន្ះអាេ
បញ្ចលការបញ្ច្ឲ្អ្ក្ូេការអនញ្ើញឲ្ជាេ ន្្ើសារ ្ិងដាក់ននាក្នង BBM Channels ក្នងនាម្្ាស់ប៉ុស្ិ ិឬកំណត់នគាលនដាន្្កអតិថិជ្នែល
ទសបជា មួយ្ឹងកទមងព័ត៌្ា្ផ្ាល់ខ្ល្ ទបជាសាទស្ ្ិងេំណាប់អារម្ណ៍របស់អ្ក។ ន្ាះជា យ៉ាងណាក៏នដាយ នយើង្ឹងមិ្្្ល់ព័ត៌្ា្នែល
អាេកំណត់អត្សញ្ាណផ្ាល់ខ្ល្នទា ឲ្្្ាស់ប៉ុស្ិិ លុះទតានតអ្កអ្ុញ្ាតឲ្នយើងន្្ើែូនេ្ះ (ឧ្ាហរណ៍៖ ្ាក់្ង្ឹងន្្ក 2.1 (b) ន្ការ
បន្ថមន្ះ នបើសិ្ជាអ្កជាេនទាកា្់ប៉ុស្ិិ)។ សូមពិ្ិត្ការកំណត់មុឺ្ុយ BBM សទ្ាប់ការទគប់ទគងនែលអាេរកបា្ នែលពាក់ព័្្្ឹងរនបៀប
្ប់ស្ាត់ការ្្ួលយក ការអនញ្ើញ ឬសារនែលមិ្បា្នស្ើសុំនានពលអនាគតពីប៉ុស្ិិជាក់លាក់មួយ ្ិងរនបៀប ឈប់ជាេពីប៉ុស្ិិ។ 
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