( )URDU - SUMMARY OF PC USAGE AGREEMENTعوامی کمپوٹر استعمال کرنے کا معاہدہ
ہیوم سٹی کونسل مندرجہ ذیل شرائط کے تحت انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولیات تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ خالصہ ذیل میں درج ہے:
• الئبریری کے ارکان کو روزانہ  120منٹ ( 2گھنٹوں) تک مفت کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت ہے۔
• آپ کو اپنا ذاتی ،فعال الئبریری ممبرشپ کارڈ استعمال کرنا ہوگا۔ الئبریری کی رکنیت ناقابل منتقلی ہے۔
• استعمال کنندگان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مواد تک رسائی حاصل کرنے ،پوسٹ کرنے ،کسی کو آگے بھیجنے ،دوبارہ تیار کرنے ،محفوظ کرنے اور\یا پرنٹ کرنے
کے دوران تمام کاپی رائٹ ،سنسرشپ اور دیگر متعلقہ قوانین اور قواعد کی پاسداری کریں۔
• استعمال کنندگان کو الزما یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کے توہین آمیز یا حقارت آمیز مواد ارسال یا پرنٹ نہ کریں۔
• کونسل کے کمپوٹروں یا وائی فائی خدمات کے ذریعے آن الئن جوا کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔
• اگر آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں مدد کی ضرورت ہے تو عملہ اس کا بندوبست کرے گا اور آپ کی درج ذیل میں مدد کرے گا:
 oآپ کا سیشن شروع اور ختم کرنا
 oآپ کی پرنٹنگ اور کاپی کرنے کا انتظام کرنا
 oکوئی ویب سائٹ یا فارم تالش کرنا
 oایک ای میل اکاؤنٹ بنانا
 oکوئی دستاویز یا ای میل شروع کرنا
 oوائی فائی پر الگ ان کرنا
 oآن الئن خود کو محفوظ رکھنا
 oمعاونت کے دیگر وسائل تک رسائی
• الئبریری کا عملہ درج ذیل میں مدد نہیں کرسکتا:
 oآپ کی دستاویزات یا ای میل پڑھنا یا تشریح کرنا یا ان کے مضامین کے بارے میں تجویز دینا
 oفارم یا درخواستیں مکمل کرنا
 oدستاویزات یا ای میلز ٹائپ کرنا
 oآالت کو درست کرنا یا سیٹ ( )configureکرنا
 oمالی ،قانونی ،طبی یا ذاتی نوعیت کے مضامین یا ٹرانزیکشنز کے معاملے میں مدد کرنا یا تجویز دینا۔
• آڈیو یا ویڈیو چالتے ہوئے آواز بند کرنی ہوگی یا ذاتی طور پر سننے کے لئے ہیڈفونز استعمال کرنے ہوں گے۔
• الئبریری کے کمپیوٹر آپ کا سیشن ختم ہونے پر کسی قسم کی معلومات محفوظ نہیں رکھتے۔ اگر آپ اپنا کام محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اسے ایک
 USBڈرائیو پر محفوظ کرلیں۔
• آپ سے ہر وقت توقع کی جاتی ہے کہ آپ الئبریری استعمال کرنے والے ساتھیوں اور عملے سے شائستگی سے پیش آئیں گے۔
• ان شرائط پر پورا نہ اترنے کی صورت میں ہوسکتا ہے کہ رکن کو خدمات فراہم کرنے سے انکار کردیا جائے۔
عوامی انٹرنیٹ ،کمپیوٹرز اور وائی فائی استعمال کرنے کی مکمل شرائط ہیوم الئبریریوں کی ویب سائٹ یا ہیوم الئبریریوں کی کسی بھی برانچ سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔
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