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Các điều kiện đối với Người có Thẻ Thư viện 

Các điều kiện đối với người có thẻ thư viện 

 Xuất trình bằng chứng về tên và địa chỉ hiện tại của quý vị để làm thẻ thư viện. Người nộp đơn không có 
bằng chứng về địa chỉ có thể hội đủ điều kiện để được miễn trừ, theo quyết định của Quản thủ thư viện 
trưởng.  

 Cha mẹ/người giám hộ cần ký tên để làm người bảo lãnh cho người nộp đơn dưới 16 tuổi. Người bảo 
lãnh chịu trách nhiệm đối với tất cả những gì đã mượn trên thẻ thư viện mà họ đã ký tên, và trả tất cả các 
lệ phí và chi phí mà người có thẻ thư viện phải trả. 

 Xuất trình thẻ thư viện để mượn hoặc để kiểm tra bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của quý vị. Nếu 
không mang theo thẻ thư viện, quý vị phải xuất trình bằng chứng về tên và địa chỉ hiện tại của mình. 

 Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị đổi tên hoặc địa chỉ. 

 Trả chi phí thay thế bất kỳ món nào bị mất hoặc hư hại đã mượn trên thẻ của quý vị. Chi phí thay thế bao 
gồm chi phí món hàng và chi phí xử lý không hoàn lại. 

 Hãy cho chúng tôi biết nếu thẻ thư viện của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp. Quý vị phải trả tiền để làm thẻ 
khác thay thế thẻ thư viện bị mất. 

 Quý vị chỉ có thể có một thẻ thư viện. 

 Quý vị chấp nhận trách nhiệm cho tất cả những gì đã mượn trên thẻ thư viện của mình. 

 Quý vị có thể gia hạn những gì quý vị mượn hai lần, trừ trường hợp người khác có thẻ thư viện đã đặt 
mượn trước. Quý vị có thể đích thân gia hạn, gọi điện thoại để gia hạn hoặc gia hạn trực tuyến. 

 Nếu thấy những gì quý vị muốn mượn có bất kỳ hư hại nào, hãy cho chúng tôi biết trước khi quý vị mượn. 

Cách ứng xử trong thư viện 

 Hội đồng Thành phố cam kết cung cấp môi trường an toàn và thoải mái cho khách hàng và nhân viên của 
chúng tôi. 

 Hội đồng Thành phố coi những hành vi dưới đây là không thể chấp nhận được: 

o Hành vi không lịch sự như quấy rối, hung hăng hoặc ăn nói thô tục. 

o Hành động theo cách gây phiền toái, gây nguy hiểm cho bất kỳ người nào khác hoặc cản trở việc sử 
dụng và hưởng thụ thư viện của bất kỳ người nào khác. 

o Hành động trái với biển báo hoặc trái với lời yêu cầu hợp pháp của Quản thủ thư viện trưởng hoặc 
Nhân viên Thẩm quyền. 

o Lạm dụng tài liệu và phương tiện thư viện, bao gồm hủy hoại hoặc làm hư hại tài sản thư viện và 

không tuân thủ các Điều kiện Sử dụng Máy vi tính và Internet/WiFi. 

 Nhân viên thư viện có quyền mời người có hành vi không được chấp nhận rời khỏi tòa nhà, theo Luật Địa 
phương Số 3 của Thành phố Monash. 

 Khách đến thư viện phải tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn về sức khỏe của Hội đồng Thành phố, Chính 
phủ Tiểu bang hoặc Chính phủ Liên bang 

 Người thường xuyên có hành vi không được chấp nhận có thể bị từ chối sử dụng một số tài liệu và 
phương tiện thư viện hoặc bị từ chối vào thư viện trong một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc tình 
huống và tính chất của hành vi không được chấp nhận. 

 Trẻ em dưới 11 tuổi phải có người lớn có trách nhiệm trông coi. 

 Mọi người sử dụng Internet phải chấp nhận và tuân theo các Điều kiện Sử dụng Máy vi tính và 

Internet/WiFi. 
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Quyền riêng tư 

Hội đồng Thành phố sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích cung cấp quyền sử dụng các dịch vụ 

thư viện. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho bất kỳ bên ngoài nào mà không có sự đồng ý 

của quý vị, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, hay thể theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng 

tư 2014. Hội đồng Thành phố đã thông qua các chính sách và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân. Những văn bản 

này có đăng trên trang mạng của Hội đồng Thành phố tại www.monash.vic.gov.au/legal/privacy. 

 

Điều kiện sử dụng Máy vi tính và Internet/WiFi 

 Người sử dụng máy vi tính có thẻ thư viện hợp lệ của Thư viện phải đăng nhập vào máy vi tính bằng số 
thẻ thư viện của chính mình. Khách tới thăm Victoria có thể xin cấp thẻ khách tới thăm để có thể sử dụng 
máy vi tính nếu xuất trình giấy tờ tùy thân.  

 Cha mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký làm người bảo lãnh cho người sử dụng dưới 16 tuổi. Cha mẹ 
hoặc người giám hộ hoàn toàn chịu trách nhiệm giám sát con em khi các em truy cập Internet và các tiện 
ích công nghệ trong thư viện. 

 Không quá hai người có thể sử dụng máy vi tính thư viện cùng một lúc. 

 Người sử dụng chịu trách nhiệm đối với hoạt động của internet trong khoảng thời gian họ đã đăng ký sử 
dụng, bao gồm truy cập, truyền tải, hiển thị, in ấn và lưu trữ tài liệu. 

 Người sử dụng phải tuân thủ tất cả các luật của tiểu bang và liên bang cũng như Luật Địa phương Số 3. 

 Nghiêm cấm việc cố ý tải xuống và/hoặc xem tài liệu có nội dung bị coi là xúc phạm hoặc bất hợp pháp. 

Việc sử dụng Internet không được chấp nhận bao gồm, và không chỉ là những điều dưới đây: 

o Hủy hoại hoặc làm hư hại thiết bị, phần mềm hoặc dữ liệu của thư viện. 

o Xem tài liệu, kể cả hình ảnh, nói chung bị coi là khiêu dâm. 

o Cố ý sao chép trái phép tài liệu có bản quyền hoặc vi phạm các thỏa thuận cấp phép và các hợp 
đồng khác.  

o Vi phạm hoặc tìm cách vi phạm hệ thống an ninh của bất kỳ mạng máy vi tính nào. 

o Vi phạm quyền riêng tư của cá nhân hoặc tổ chức là người sáng tạo, tác giả, người sử dụng hoặc 
chủ thể của các nguồn thông tin. 

o Theo dõi trái phép các giao tiếp điện tử. 

o Sử dụng không thích hợp các dịch vụ email, chẳng hạn như gửi thư rác. 

o Các trang mạng cờ bạc theo Sách lược Cờ bạc Chừng mực của Hội đồng Thành phố Monash. 

 Thư viện có quyền hạn chế quyền truy cập một số các quy trình, loại tệp tin và kích thước tệp tin tải xuống 
nhất định. 

 Người sử dụng máy vi tính chịu trách nhiệm trả TẤT CẢ chi phí in ấn theo lệ phí in ấn. 

 Khi không tuân thủ các điều kiện này, các đặc quyền sử dụng máy vi tính và internet của người đó sẽ bị 
tạm ngưng. 

 Các hành vi bất hợp pháp liên quan đến việc sử dụng phương tiện Internet của Thư viện cũng có thể bị 
chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc liên bang truy tố. 

http://www.monash.vic.gov.au/legal/privacy
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.monash.vic.gov.au/files/assets/public/about-us/laws-amp-rules/local-law-no.3-community-amenity-amended-1-december-2017.pdf%3FBestBetMatch%3DLocal%252520Law%2525203%257Cd8865bd5-ecb1-446c-b18c-bc80693b2153%257C0e9e7276-c437-4539-8213-057dfdc15aaf%257C
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.monash.vic.gov.au/files/assets/public/about-us/council/advisory-and-special-committees/monash-responsible-gambling-strategy-2012-2015.pdf%3FBestBetMatch%3Dresponsible%252520gaming%252520strategy%257Cd8865bd5-ecb1-446c-b18c-bc80693b2153%257C0e9e7276-c437-4539-8213-057dfdc15aaf%257C
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.monash.vic.gov.au/files/assets/public/about-us/council/advisory-and-special-committees/monash-responsible-gambling-strategy-2012-2015.pdf%3FBestBetMatch%3Dresponsible%252520gaming%252520strategy%257Cd8865bd5-ecb1-446c-b18c-bc80693b2153%257C0e9e7276-c437-4539-8213-057dfdc15aaf%257C
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 Thư viện có quyền kết thúc một buổi sử dụng nào đó theo quyết định của nhân viên thư viện. 

 Hội đồng Thành phố Monash có quyền giám sát tất cả những gì truyền qua mạng máy vi tính của chúng 

tôi. 

 

 


