የኮምፒዩተር አጠቃቀም መመሪያዎች
መስከረም 9 ቀን 2013 ዓ.ም የተሻሻለ
በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መፃህፍት (DCPL) ውስጥ የሚገኙ ኮምፒዩተሮች ለጋራ አገልግሎት የሚውሉ ናቸው።
ቤተ መፃህፍቱ እንኝህን የመገልገያ መሣሪያዎች ለሁሉም ተጠቃሚ፣ እኩልና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ለማዳረስ የሚከተሉትን
መመሪያዎች አዘጋጅቷል::


















የህዝብ ኮምፒዩተሮች ለደንበኞች እንደየአመጣጣቸው ቅደም ተከተል “መጀመሪያ የመጣ መጀመሪያ ይጠቀማል” በሚለው
መሠረት ያለምንም ቅድሚያ ቀጠሮ ዝግጁ ናቸው።
የኮምፒዩተር ወረፋ ለመያዝ እያንዳንዱ ደንበኛ የእርሱን/የእርሷን የቤተ መፃህፍት ካርድ መጠቀም አለበት። የኮምፒዩተር
አገልግሎት ለማግኘት የሌላን ደንበኛ ካርድ ቁጥር መጠቀም አይፈቀድም።
እያንዳንዱ ተጠቃሚ በሁሉም የDCPL አሠራር በቀን ውስጥ እስከ ሁለት (2) ጊዜ ብቻ መጠቀም ይፈቀድላቸዋል።
በአዋቂዎች፣ ልጆች እና ታዳጊዎች መጠቀሚያ ቦታ የሚገኙ ኮምፒዩተሮች በአንድ ጊዜ ለ70-ደቂቃ እንዲያገለግሉ የተደረጉ
ናቸው። ሌላ ወረፋ ጠባቂ ከሌለ የመጠቀሚያ ጊዜያቶች በራሳቸው ወዲያውኑ ይራዘማሉ። በ”ኤክስፕሬስ ስቴሽንስ” ለ15
ደቂቃ መጠቀም በቀን የተፈቀደውን በሌሎች ኮምፒዩተሮች የመገልገያ የጊዚ ገደብ ውስጥ አይቆጠርም።
በልጆች መገልገያ ቦታ የሚገኙ ኮምፒዩተሮች በሙሉ 12 ዓመትና ከዛ በታች ለሆኑ ልጆች እና ልጆቹን ለሚረዱ ወይም
ለሚንከባከቡ ወላጆች አገልግሎት የሚውሉ ናቸው።
በታዳጊ የኮምፒዩተር መገልገያ ቦታዎች የሚገኙ ኮምፒዩተሮች በሙሉ ዕድሚያቸው ከ13 እስከ 19 ለሆኑ ልጆች እና
ልጆቹን ለሚረዱ ወይም ለሚንከባከቡ ወላጆች አገልግሎት የሚውሉ ናቸው።
ለተለያዩ አገልግሎቶች (ለምሳሌ ለኤክስፕሬስ ስቴሽን፣ ለልጆች አገልግሎት፣ ለታዳጊዎች አገልግሎት፣ ለካታሎግ
መፈለጊያ፣ ዳውንሎድ ማድረጊያ ቦታዎች፣ ለአካል ጉዳተኞች የተከለሉ፣ ለስካይፕ፣ ወዘተ) የተወሰኑ ኮምፒዩተሮችን ለሌላ
ጉዳይ መጠቀም አይቻልም።
ደንበኞች ማንኛውንም ኮምፒዩተር ሊጎዳ ወይም ከአገልግሎት ውጪ ሊያደርግ የሚችል ድርጊት ለምሳሌ የሆነ ፕሮግራም
ዳውንሎድ ማድረግ ወይም መጫንን ጨምሮ መፈፀም የለባቸውም።
የቤተ መፃህፍት ኮምፒዩተሮችን የሚጠቀሙ ደንበኞች የኮፒ ራይት ወይም የንግድ ምልክት ህጎችን፣ የሶፍትዌር ፈቃድ
ስምምነቶችን ወይም የፈጠራ ባለቤትነት መብቶችን መጣስ የለባቸው።
ኮምፒዩተሩ ወይም የኮምፒዩተሩ አካል በትክክል የማይሠራ ከሆነ ደንበኞች ለቤተ መፃህፍት ሠራተኞች ማስታወቅ
አለባቸው።
ደንበኞች በማንኛውም ኮምፒዩተር (የግል ላፕቶፖችን ጨምሮ) ድምጽ ሲያዳምጡ የጆሮ ማዳመጫ መጠቀም እንዲሁም
በአካባቢ ያሉ ሰዎችን በማይረብሽ መልኩ ድምጹን መቀነስ አለባቸው።
በአንድ የኮምፒዩተር መጠቀሚያ ቦታ ላይ በቤተ መፃህፍት ሠራተኞች ውሳኔ ከአንድ ሰው በላይ እንዳይቀመጥ ሊደረግ
ይችላል።
በDCPL ኮምፒዩተሮች ላይ ሴቭ የሚደረግ ሥራ ደንበኛው ከኮምፒዩተሩ ፈርሞ ሲወጣ ወዲያውኑ ይደመሰሳል። ሰነዶችን
ሴቭ ለማድረግ ደንበኞች ወደ ፍላሽ (ተምብ በመባልም ይታወቃል) መገልበጥ ወይም የኦንላይን ማስቀመጫ አገልግሎት
ላይ መጫን አለባቸው።
አንዳንድ ቦታዎች ዕድሜያቸው 17 እና ከዛ በላይ ለሆኑ ደንበኞች ላፕቶፕ ኮምፒዩተሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በላፕቶፕ
ለመጠቀም ደንበኞች በመንግሥት የተሰጠ ፎቶ ያለው መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ለቤተ መፃህፍት ሠራተኞች ማሳያት
ይኖርባቸዋል። ላፕቶፑና የኃይል ማስተላለፊያ ገመዱ እስኪመለሱ ድረስ መታወቂያው ይያዛል። ደንበኞችም ለተዋሱት
ላፕቶፕ እና ለተያያዙ ዕቃዎቹ መጥፋት ወይም መበላሸት ኃላፊነት ይወስዳሉ።
የቤተ መፃህፍት ኮምፒዩተሮችን ወይም ኔትዎርክ በመጠቀም ላይ ሳሉ ለሚደርስ ማንኛውም ጉዳት ወይም ጥፋት DCPL
ኃላፊነት አይወስድም።
ከላይ የተገለጹትን መመሪያዎች ለማይከተሉ ደንበኞች ወይም የቤተ መፃህፍት የባህሪ ህግጋትን በመጣስ ከቤተ መፃህፍት
የታገዱ ደንበኞች ላይ DCPL የኮምፒዩተር መጠቀም መብቶችን ሊያግድ ይችላል።

