کتابخانههای  – ACTرشایط عضویت
شما مسئول حساب عضویت کتابخانه خود و همه فعالیتهای مرتبط با آن هستید .این امر شامل مدیریت ی
ایمن
ی
محرمانگ خود شما ی
نی مشود.
و حفظ
شما موافقت مکنید که:
•

مسئولیت همه اقالم که با عضویت شما به امانت گرفته یا استفاده شده است را به عهده بگیید.

•

اقالم را قبل از تاری خ رسرسید برگردانید.

•

ی
تعیی
هرگونه تغیی در اطالعات فردی مربوط به عضویت خود (مثل آدرس محل سکونت که مبنای
احراز ررسایط است) را اطالع دهید.

•

کارت عضویت ،نام کاربری و گذرواژه خود را محرمانه و در جای امن نگهداری کنید.

•

از گذرواژههای مناسب قوی/پیچیده استفاده کنید که منطبق بر الزامات ما است.

•

قوانی موجود و خط ر
ی
مشهای کتابخانه استفاده کنید.
از منابع بر اساس

•

مسئولیت مایل هزینههای ایجاد شده به علت عضویت شما (مثل گم شدن ،خسارت یا رسقت اقالم)
را به عهده بگیید.

•

اگر کارت عضویت خود را گم کردید و احتمال سواستفاده از حساب کتابخانه خود را مدهید ،بالفاصله
به ما اطالع دهید.

•

مکاتبات مربوط به اطالعات خط ر
مش ،خدمات و برنامه ،روزآمدها و تغییات را از ما دریافت کنید.

اگر شما پدر یا مادر/رسپرست یا بزرگسایل هستید که به عنوان فرد مسئول یک فرد دیگر ثبت شدهاید
(مثل کودکان زیر  16سال) که از کتابخانه استفاده مکند یا عضویت کتابخانه را دارد:
گرفی و ر
• همه ررسایط عضویت بابت استفاده ،امانت ر ی
دسییس به کتابخانه بصورت حضوری یا آنالین آن فرد،
درباره شما ی
نی اعمال مشود.
گرفی یا ر
شما مسئول تصمیمگیی درباره منابع مفید برای استفاده ،امانت ر ی
دسییس در کتابخانه یا بصورت آنالین
ر
عیی نیمکند که چه مطالن مناسب جوانان است ،مگر ی
توسط آن فرد هستید .کتابخانه ت ی
حقوق
زمان که از نظر
ی
چنی الزام داشته باشد ،یا ی
ی
زمان که ررسایط عضویت محدود شده یا به حالت تعلیق درآمده است.
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