( )PC USAGE AGREEMENT SUMMARY - FARSIتوافقنامه استفاده از کامپیوترهای عمومی
شورای شهر هیوم ( )Hume City Councilمطابق با شرایط زیر ،امکاناتی برای دسترسی افراد به اینترنت و کامپیوتر فراهم کرده است .خالصه این امکانات به شرح زیر است:
•
•
•

اعضای کتابخانه اجازه دارند روزانه به مدت  120دقیقه ( 2ساعت) ،به صورت رایگان از کامپیوتر استفاده کنند.
شما باید از کارت عضویت معتبر کتابخانه خود استفاده کنید .امکان انتقال عضویت کتابخانه به افراد دیگر وجود ندارد.
کاربران موقع استفاده از سیستم ،انتشار ،فوروارد کردن ،بازنشر ،ذخیره و/یا چاپ محتوای مختلف ،ملزم به پیروی از خط مشیهای مربوط به حق نشر ،سانسور و
سایر قوانین و مقررات مربوطه هستند.
کاربران نباید هیچگونه مطلب با ماهیت توهین یا تحقیرآمیز را منتقل یا چاپ کنند.
قماربازی آنالین از طریق کامپیوترها یا شبکه وای فای ( )Wi-Fiشورای شهر ممنوع است.

•

اگر برای استفاده از تجهیزات و امکانات به کمک نیاز دارید ،پرسنل در موارد زیر به شما کمک خواهند کرد:
 oشروع و پایان جلسه استفاده از سیستم
 oمدیریت چاپ و کپی کردن مطالب تان
 oیافتن یک وب سایت یا فرم
 oایجاد اکانت ایمیل
 oشروع به ایجاد یک سند یا ایمیل
 oوارد شدن به شبکه وای فای
 oایمن ماندن در فضای آنالین
 oدسترسی به سایر منابع پشتیبانی
پرسنل کتابخانه در موارد زیر نمیتوانند به شما کمک کنند:
 oخواندن یا ترجمه اسناد یا ایمیلها برای شما یا ارائه راهنمایی درباره محتوای آنها
 oتکمیل فرمها یا تقاضانامهها
 oتایپ کردن اسناد یا ایمیلها
 oعیبیابی یا تنظیم دستگاه
 oارائه کمک یا راهنمایی درباره محتوا یا تراکنشهای مالی ،حقوقی ،پزشکی یا شخصی.
موقع دسترسی به اطالعات چندرسانهای صوتی یا تصویری ،صدای سیستم باید قطع باشد یا اینکه باید به صورت شخصی از هدفون استفاده کنید.
پس از پایان استفاده شما از کامپیوترهای کتابخانه ،این سیستمها هیچگونه اطالعاتی از شما را نگه نخواهند داشت .اگر مایل هستید کار خود را ذخیره کنید ،لطفا آن را
روی یک درایو  USBکپی کنید.
انتظار میرود که در کلیه اوقات به سایر افراد حاضر در کتابخانه و پرسنل احترام بگذارید.
عدم پایبندی به این شرایط ممکن است به قطع خدمات برای اعضا بیانجامد.

•
•

•

•
•
•
•

شرایط کامل استفاده از اینترنت ،کامپیوتر و وای فای عمومی را میتوانید در وب سایت کتابخانه هیوم یا در هر یک از شعب کتابخانه هیوم بیابید.
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