( )PC USAGE AGREEMENT SUMMARY - ARABICإتفاقية استخدام أجهزة الكمبيوتر العمومية
يوفر مجلس مدينة هيوم تسهيالت للوصول إلى شبكة االنترنت واستخدام أجهزة الكمبيوتر في الحاالت التالية ،وفق الملخص أدناه:
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•
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يُسمح ألعضاء المكتبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر مجانا ً ولمدة  120دقيقة (ساعتين) يومياً.
يجب عليك استخدام بطاقة عضوية المكتبة السارية الخاصة بك .عضوية المكتبة غير قابلة للتحويل.
يتحمل المستخدمون مسؤولية االلتزام بكافة حقوق التأليف والنشر والرقابة والقوانين والتشريعات األخرى ذات الصلة عند الوصول إلى المواد ونشرها وإعادة توجيهها
واستنساخها وحفظها و/أو طباعتها.
يجب أن ال يقوم المستخدمون بنقل أو طباعة أية مواد هجومية أو إزدرائية.
ال يسمح بالمقامرة عبر اإلنترنت من خالل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمجلس أو خدمات الواي فاي (.)Wi-Fi
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في استخدام هذه التقنيات ،فسوف يقوم الموظفون بتسهيل الوصول ومساعدتك على:
 oبدء وإنهاء جلستك
 oالطباعة والنسخ
 oالبحث عن موقع أو استمارة
 oإنشاء حساب بريد إلكتروني
 oالبدء في إنشاء مستند أو رسالة بريد إلكتروني
 oتسجيل الدخول إلى خدمة Wi-Fi
 oالحِ فاظ على أمانك عبر اإلنترنت
 oالوصول إلى مصادر أخرى للمساعدة
ليس بإمكان موظفو المكتبة مساعدتك فيما يلي:
 oقراءة أو تفسير المستندات أو رسائل البريد اإللكتروني أو تقديم المشورة بشأن محتواها
 oإكمال االستمارات أو الطلبات
 oطباعة المستندات أو رسائل البريد اإللكتروني
 oمعرفة المشكالت التقنية لألجهزة أو ضبطها
 oتقديم المساعدة أو المشورة بشأن أي محتوى أو معامالت قد تكون مالية أو قانونية أو طبية أو شخصية.
عند الوصول إلى مواد صوتية أو مقاطع فيديو ،يجب أن يكون الصوت مكتوما ً أو استخدام سماعات الرأس لالستماع الخاص.
ال تحتفظ أجهزة الكمبيوتر المكتبية بأية معلومات بعد انتهاء جلسات العمل الخاصة بك .وإذا كنت ترغب في االحتفاظ بعملك ،يرجى حفظه على قرص .USB
يُرجى التعامل بلطف مع مستخدمي المكتبة اآلخرين والموظفين في جميع األوقات.
قد يؤدي عدم اإللتزام بهذه الشروط إلى حجب الخدمة عن العضو.

يمكن االطالع على الشروط الكاملة الستخدام اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر العمومية والواي فاي عبر الموقع اإللكتروني لمكتبات هيوم أو داخل أي فرع من فروع مكتبات هيوم.
ت ّم االعتماد في أكتوبر/تشرين األول 2018

