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 العضوية شروط

  العضوية شروط

 

 مؤهلين يكونوا قد لعنوانل إثبات لديهم ليس الذين الطلبات مقدموا. المكتبة إلى لالنضمام الحالي وعنوانك اسمك يوضح هوية إثبات إبراز يتعيَّن •

 .المسؤول المكتبة أمين قرار حسب ذلكو ،إعفاء على للحصول

 األصناف جميع عن نيمسؤول الضامنون ويكون. سنة 16 عن أعمارهم تقل الذين الطلبات لمقدمي نينكضام التوقيع األوصياء/الوالدين من يُطلب •

 .العضو يتكبدها التي والتكاليف الرسوم جميع دفع كذلكو ،عليها وقعوا التي العضوية بطاقةب المستعارة والمواد

 فيجب ،بك الخاصة ةمكتبال بطاقة معك تحمل كنت لم إذاو. حسابك على علوماتم أي من للتحقق أو ،ةلالستعار بك الخاصة المكتبة بطاقة إبراز يتعيَّن •

 .الحالي وعنوانك اسمك يثبت ما إبراز عليك

 .عنوانك أو اسمك بتغيير قمت إذا إخبارنا يتعيَّن •

 قابلة غير إدارية ورسوم الصنف فاقد بدل تكلفة تتضمنو. بطاقتكب مستعارة تالفة أو مفقودة مواد أو أصناف أي عن فاقد بدل رسوم دفع يتعيَّن •

 .لالسترداد

 .المفقودة المكتبة لبطاقة فاقد بدل بطاقة الصدار الدفع عليك يجبو. بك الخاصة ةمكتبال بطاقة ُسرقت أو ضاعت إذا إخبارنا يتعيَّن •

 .فقط واحدة مكتبة بطاقة على الحصول يمكنك •

 .بك الخاصة المكتبة بطاقةب المستعارة والمواد األصناف جميع عن المسؤولية تتحمل أنت •

 عبر أو الهاتف عبر أو شخصيًا التجديد يمكنكو. آخر مكتبة عضو قِبل من محجوزة المواد أو األصناف تكن لم ما ،مرتين االستعارة تجديد يمكنك •

 .اإلنترنت

 .استعارتها قبل بذلك أخبرنا استعارتها، تريد التي المواد أو األصناف في ضرر أي الحظت إذا •

 

 المكتبة في سلوكال

 .وموظفينا لعمالئنا ومريحة آمنة بيئة بتوفير المجلس يلتزم •

 :ةمقبول غير أدناه ياتالسلوك أن المجلس يعتبر •

o الئقة غير لغة استخدام أو العدوان أو التحرش مثل للمجتمع المعادي السلوك. 

o آخر شخص أي قبل من بها والتمتع المكتبة تخداماس مع تتعارض أو للخطر آخر شخص أي ضتعرً  أو اًًإزعاج تسبب بطريقة التصرف. 

o المفوض الموظف أو المسؤول المكتبة ألمين القانوني التوجيه مع أو الفتة مع تتعارض بطريقة التصرف. 

o واإلنترنت الكمبيوتر استخدام روطلش االمتثال وعدم المكتبة ممتلكات إتالف أو تدمير ذلك في بما ،المكتبة موارد استخدام إساءة/WiFi. 

 .3 رقم المحلي موناش مدينة مجلس لقانون فقًا ذلكو ،المبنى بمغادرة مقبولة غير طريقةب يتصرفون الذين األشخاص مطالبة المكتبة لموظفي يحق •

 الفدرالية الحكومة أو الوالية أو للمجلس الصحية واإلرشادات بالمتطلبات االلتزام المكتبة زوار من يُطلب •

 ،محددة لفترة المكتبة إلى دخولهم يُرفض أو معينة مكتبة موارد إلى الوصول من مقبولة غير بطريقة باستمرار يتصرفون ينالذ األشخاص يُحرم قد •

 .المقبول غير السلوك وطبيعة ظروفال على اعتماًدا

 .مسؤول بالغ شخص إشراف تحت سنة 11 عن أعمارهم تقل الذين األطفال يكون أن يجب •

 .بها وااللتزام WiFi/واإلنترنت الكمبيوتر استخدام روطش قبول اإلنترنت تخدمونيس الذين األشخاص على يجب •

 

 خصوصيةال

 دونب خارجي طرف ألي الشخصية معلوماتك عن الكشف يتم لنو. المكتبة خدمات إلى الوصول توفير لغرض فقط الشخصية معلوماتك المجلس سيستخدم

 سياسات المجلس اعتمد لقد. 4102 لعام البيانات وحماية الخصوصية لقانون اًًوفق أو القانون، بموجب به مصرًحا أو مطلوبًا ذلك يكن لم ما موافقتك،

  .www.monash.vic.gov.au/legal/privacy على المجلس موقع على متاحة وهي ،الشخصية المعلومات لحماية وإجراءات

 

 

 WiFi/واإلنترنت الكمبيوتر استخدام روطش

http://www.monash.vic.gov.au/legal/privacy
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 لزوار يمكنو. الخاصة بطاقتهم رقم باستخدام الكمبيوتر إلى الدخول تسجيل المكتبة في سارية عضوية لديهم الذين الكمبيوتر مستخدمي على يجب •

 .هوية بطاقة قدموا ذاإ للكمبيوتر دخول تصريح على الحصول كتورياف

 اإلشراف عن المسؤولون وحدهم هم األوصياء أو الوالدين. سنة 16 عن أعمارهم تقل الذين للمستخدمين كضامن التسجيل الوصي أو الوالد على يجب •

 .المكتبة في التكنولوجية والموارد اإلنترنت إلى أطفالهم وصول على

 .واحد وقت في تبةالمك كمبيوتر استخدام شخصين من ألكثر يمكن ال •

 .وتخزينها وطباعتها وعرضها ونقلها المواد إلى الوصول ذلك في بما ،المحجوزة المدة أثناء اإلنترنت تشغيل وليةمسؤ المستخدمون يتحمل •

 .3 رقم المحلي والقانون دراليةالف والقوانين الوالية قوانين يعلجم االمتثال المستخدمين على يتعين •

 ،لإلنترنت المقبول غير االستخدام يشملو. قانوني غير أو مسيئًا يعتبر محتوى على تحتوي التي المواد عرض أو/و لمتعمدا التنزيل صراحة يُحظر •

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على

o للمكتبة العائدة البيانات أو البرامج أو األجهزة إتالف أو الضرر إحداث. 

o صريحة جنسية عام بشكل تعتبر التي ،الصور ذلك في بما المواد، مشاهدة. 

o األخرى والعقود الترخيص اتفاقيات انتهاك أو والنشر التأليف بحقوق المحمية للمواد به المصرح غير المتعمد النسخ. 

o كمبيوتر شبكة أي نظام أمان انتهاك محاولة أو انتهاك. 

o المعلومات بمصادر المعنيين ألشخاصا أو المستخدمين أو المؤلفين أو المبدعين من الكيانات أو األفراد خصوصية انتهاك. 

o اإللكترونية لالتصاالت بها المصرح غير المراقبة. 

o العشوائي البريد مثل ،اإللكتروني البريد لخدمات لمالئما غير االستخدام. 

o موناش لمجلس المسؤولة المقامرة إلستراتيجية اًًوفق المصنفة المقامرة مواقع. 

 .التنزيل وأحجام الملفات وأنواع الخصائص بعض إلى لالوصو تقييد في بالحق المكتبة تحتفظ •

 .الطباعة رسوم حسب الطباعة عمليات جميع تكلفة الكمبيوتر مستخدمو يتحمل •

 .واإلنترنت الكمبيوتر استخدام امتيازات تعليق إلى سيؤدي الشروط لهذه االمتثال عدم •

 أو الحكومية أو المحلية السلطات قبل من للمقاضاة أيًضا تخضع قد بالمكتبة الخاصة اإلنترنت موارد استخدام على تنطوي التي القانونية غير األعمال •

 .الفدرالية

 .المكتبة موظفي لتقدير وفقًا الجلسة إنهاء في بالحق المكتبة تحتفظ •

 .به الخاصة الكمبيوتر شبكات عبر المنقولة االستخدام حركة كل مراقبة في بالحق موناش مدينة مجلس يحتفظ •

 

 

 

 


