ਜਨਤਕ PC ਵਰਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (PUBLIC PC USAGE AGREEMENT SUMMARY - PUNJABI)
ਹਿਊਮ ਹਿਟੀ ਕੌਂ ਹਿਲ (Hume City Council) ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕੰ ਹਿਊਟਰ ਅਕਿੈਿ ਲਈ ਿੁਹਵਧਾਵਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਦਾ ਿਾਰ ਿੇਠਾਂ
ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਿਆ ਿੈ:
•
•
•
•
•
•

•

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੰ ਿਰ ਰੋਜ਼ 120 ਹਮੰ ਟਾਂ (2 ਘੰ ਹਟਆਂ) ਲਈ ਮੁਫਤ ਿੀਿੀ (ਕੰ ਹਿਊਟਰ) ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੈ।
ਤੁਿਾਨੰ ਆਿਣਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂਬ੍ਰਹਸ਼ਿੱ ਿ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂਬ੍ਰਹਸ਼ਿੱ ਿਾਂ ਤਬ੍ਾਦਲਾਯੋਿ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ।

ਿਮਿੱ ਿਰੀਆਂ ਨੰ ਅਕਿੈਿ ਕਰਨ, ਿੋਿਟ ਕਰਨ, ਅਿਾਂਿ ਭੇਜਣ (ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ), ਮੁੜ ਬ੍ਣਾਉਣ (ਰੀ ਿਰੋਹਡਊਿ ਕਰਨ), ਿੇਵ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਿਰੰ ਟ ਕਰਨ ਿਮੇਂ
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਿਾਰੇ ਕਾਿੀਰਾਈਟ, ਿੈਂਿਰਹਸ਼ਿੱ ਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਬ੍ੰ ਹਧਤ ਕਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਧਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਿਨ।
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਿਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਕਿਮ ਦੀ ਹਕਿੇ ਵੀ ਿਮਿੱ ਿਰੀ ਨੰ ਨਿੀਂ ਭੇਜਣਿੇ ਜਾਂ ਹਿਰੰ ਟ ਕਰਨਿੇ।
ਕੌਂ ਹਿਲ ਕੰ ਹਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ Wi-Fi ਿੇਵਾਵਾਂ ਰਾਿੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਏ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਿਟਾਫ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਤੇ ਿਿੁੰ ਚ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਨਿੇ:
o

ਤੁਿਾਡੇ ਿੈਸ਼ਨ ਨੰ ਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਤੁਿਾਡੀ ਹਿਰੰ ਟ ਅਤੇ ਕਾਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿਾਇਤਾ

o

ਹਕਿੇ ਵੈੈੱਬ੍ਿਾਈਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨੰ ਲਿੱਭਣ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਹਕਿੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਨੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ

o

Wi-Fi ਤੇ ਲਾਿਆਨ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਆਨਲਾਈਨ ਿੁਰਿੱਹਖਅਤ ਰਹਿਣ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਿਿਾਇਤਾ ਦੇ ਿੋਰ ਿਰੋਤਾਂ ਤੇ ਿਿੁੰ ਚ ਬ੍ਣਾਉਣ ਹਵਿੱ ਚ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਿਟਾਫ ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਲਈ ਿਿਾਇਤਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ:
o

ਤਿਾਡੇ ਲਈ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੰ ਿੜਹਣ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਹਵਿੱ ਚਲੀ ਿਮਿੱ ਿਰੀ ਤੇ ਿਿਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰ ਿਰਾ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੰ ਟਾਈਿ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਮੁਸ਼ਹਕਲ ਦਰ ਕਰਨ (ਟਰਬ੍ਲ-ਸ਼ਹਟੰ ਿ) ਜਾਂ ਹਡਵਾਇਿਾਂ ਨੰ ਕਨਹਫਿਰ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ

o

ਉਿ ਿਮਿੱ ਿਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਿਿਾਇਤਾ ਜਾਂ ਿਲਾਿ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਜੋ ਹਵਿੱ ਤੀ, ਕਨੰ ਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀਿਤ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ।

•

ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਮੇਂ, ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ੰ ਦ (ਹਮਊਟ) ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁਣਨ ਲਈ ਿੈੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ।

•

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੰ ਹਿਊਟਰ ਤੁਿਾਡੇ ਿੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਹਕਿੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਿੁਰਿੱਹਖਅਤ ਨਿੀਂ ਰਿੱ ਖਦੇ । ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਕੰ ਮ ਨੰ ਿੁਰਿੱਹਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣਾ
ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਹਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹਕਿੇ USB ਹਡਵਾਇਿ ਹਵਿੱ ਚ ਿੇਵ ਕਰੋ।

•

ਸਾਥੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਨਮਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•

ਇਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦੀ ਿੇਵਾ ਵਾਿਿ ਲਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।

ਜਨਤਕ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ, ਕੰ ਹਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ Wi-Fi ਨੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਿਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰ ਹਿਊਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬ੍ਿਾਈਟ ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ ਹਕਿੇ ਵੀ ਹਿਊਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ
ਅੰ ਦਰ ਅਕਿੈਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।
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