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ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ 

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ 

 ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਦਖਾਓ। ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 
ਸ਼ਬਨੈਕਾਰ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਜੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਜੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਜਨਹ ਾਂ 'ਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਸ਼ਚਆ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਜੰਮੇਵਾਰ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ਦਖਾਓ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

 ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਗੁੰ ਮ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਬਦਲੀ 
ਖਰਚ ੇਸ਼ਵੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਪਰੋਸੈਸ਼ਸੰਗ ਖਰਚਾ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਸ਼ਗਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦ ੋਵਾਰ ਰੀਸ਼ਨਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਰੀਸ਼ਨਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਧਆਨ ਸ਼ਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਧਾਰ 
ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਵੱਚ ਸ਼ਵਵਹਾਰ 

 ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਹਜ ਮਾਹੌਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

 ਕੌਂਸਲ ਹੇਠ ਸ਼ਦੱਤੇ ਵਰਤਾਓ ਨੰੂ ਸਸ਼ਹਣ ਨਹੀ ਕਰਦੀ: 

o ਅਸਮਾਸ਼ਜਕ ਵਰਤਾਓ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱ ਖ ਜਾਂ ਅਣਉਸ਼ਚਤ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। 
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o ਇੱਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਵੱਚ ਪਾਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਵੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। 

o ਇੱਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਸ਼ਕਸੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸ਼ਵਰੁਧ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਧਕਾਰਤ 
ਅਸ਼ਧਕਾਰੀ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਸ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਰੁੱ ਧ ਹੋਵੇ। 

o ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ/ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਤੋਂ 
ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਿਾਮਲ ਹੈ। 

 ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਮੋਨਾਸ ਿਸ਼ਹਰ ਦ ੇਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ. 3 ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਕਸ਼ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਸ਼ਹਣ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਦਸਾ-ਸ਼ਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

 ਸ਼ਜਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਸ਼ਹਣ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਨਸਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕ 
ਅਸਸ਼ਹਣ ਯੋਗ ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਕਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। 

 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ/ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਨਿੱਜਤਾ 

ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਸ਼ਹਮਤੀ 
ਤੋਂ ਸ਼ਬਨਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਧਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਧਕਾਰਤ 
ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਡਂ ਡੈਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸਨ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਲਈ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ www.monash.vic.gov.au/legal/privacy 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ 
ਹਨ। 

 

ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ/WiFi ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਿਰਤਾਂ 

 ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੈਂਬਰ ਹਨ,ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਚ ਲਾਗ-ਇਨ 
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

http://www.monash.vic.gov.au/legal/privacy
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 ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਨੰੂ ਸ਼ਜੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਸ਼ਜਸਟਰ 
ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
 ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁਸ਼ਕੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਖੁਦ ਸ਼ਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਚ ਵਰਤੋਂ, ਸੰਚਾਰਨ, ਸ਼ਡਸਪਲੇਅ, 

ਸ਼ਪਰਸ਼ਟੰਗ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਿਾਮਲ ਹੈ। 
 ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰ. 3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਸ਼ਹੰਸਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਪੱਿਟ ਤੌਰ 

ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਮਨਜੂਰ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ)- 

o ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ਕਸੇ ਸਮਾਨ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਿਟ ਕਰਨਾ। 
o ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਲੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ। 
o ਕਾਪੀਰਾਈਟ-ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱ ਝ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕਰਾਰਨਾਸ਼ਮਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਸ਼ਮਆਂ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ। 
o ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਨੈਿੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਸ਼ਕਉਰਟੀ ਸ਼ਸਸਟਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਵੀ ਕਰਨਾ। 
o ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਰਜਣਹਾਰ, ਲੇਖਕ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ 

ਸ਼ਵਿਾ-ਵਸਤੂ ਹਨ। 
o ਇਲੈਕਟਰਾਸ਼ਨਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਅਸ਼ਧਕਾਰਤ ਸ਼ਨਗਰਾਨੀ। 
o ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਸਪੈਸ਼ਮੰਗ। 
o ਜੂਏਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਮੋਨਾਿ ਕੌਂ ਸ਼ਸਲ ਦੀ ਸ਼ਰਸਪਾਂਸੀਬਲ ਗੈਂਬਸ਼ਲੰਗ ਸਟਰੇਟੇਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

 ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆਵਾਂ, ਫਾਈਲ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। 
 ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸ਼ਪਰੰ ਸ਼ਟੰਗ ਖਰਸ਼ਚਆਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਪਰੰ ਸ਼ਟੰਗ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸ਼ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 
 ਇਹਨਾਂ ਿਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ ਸ਼ਵਿੇਿ-ਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ  ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਅਸ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
 ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਿੈਿਨ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
 ਮੋਨਾਿ ਕੌਂ ਸ਼ਸਲ ਆਪਣੇ ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਨੈਿੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਸ਼ਰਤ ਟਰੈਸ਼ਫਕ ਤੇ ਸ਼ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

 

 


