የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መፃህፍት
የኢንተርኔትና የዋየርለስ አጠቃቀም መመሪያ

መመሪያ
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ቤተ መፃህፍት ለደንበኛ የኢንተርኔት አገልግሎት መጠቀሚያ ኮምፒዩተሮችን ሲያቀርብ ለግል ኮምፒዩተር
ተጠቃሚዎች ደግሞ ገመድ አልባ የኢንተርኔት አገልግሎት ይሰጣል። ቤተ መፃህፍቱ ያሉትን ስብስቦች በመጠንና በይዘት ለማጎልበት
የኢንተርኔት አገልግሎትን እንደ መረጃ ምንጭ በማድረግ ያቀርባል። በሁሉም የዕድሜ ክልል፣ አመጣጥ እና እምነቶች ውስጥ ያለ
ህዝብ በሚጋራው ቦታ ላይ ደንበኞች ኢንተርኔቱን በተገቢው መንገድ ለመጠቀም ኃላፊዎች ናቸው።
ኢንተርኔት በጣም ግዙፍና ቁጥጥር ያልተደረገበት የመገናኛ ዘዴ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ኢንተርኔት ላይ የሚገኝ መረጃ ትክክለኛ፣
ፍጹም ወይም ወቅታዊ አለመሆኑን እና አንዳንድ መረጃዎች ደግሞ ትክክል ያልሆነ፣ ያልተሟላ፣ ጊዜው ያለፈበት፣ ጎጅ፣ የሚረብሽ
ወይም ህገ ወጥ መሆኑን ተጠቃሚዎች ማወቅ ይገባቸዋል። የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መፃህፍት በኢንተርኔት ለሚገኝ
መረጃ መቆጣጠር ሆነ ስለትክክለኛነቱ ኃላፊነት አይወስድም።
ቤተ መፃህፍቱ በሁሉም የቤተ መፃህፍት ቦታዎች የህዝብ የኢንተርኔት ኮምፒዩተሮችን በተቻለ መጠን ለብዙ ደንበኞች ለማዳረስ
የተቻለውን ጥረት ያደርጋል። ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ቤተ መፃህፍት ማንኛውም ደንበኛ የኢንተርኔት
አገልግሎት የሚሰጡ የህዝብ ኮምፒዩተሮች ላይ በማንኛውም ቀን ሊጠቀም የሚችለውን የጊዜ መጠን/ገደቦች ወስኗል።
ከዚህ በተጨማሪ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ቤተ መፃህፍት የተለዩ የኤሌክትሮኒክ መረጃዎችን ጨምሮ በቤተ መፃህፍቱ ሥር የሚገኙ
ክምችቶችን ለመጠቀም ብቻ የሚውል ኦንላይን የህዝብ ካታሎጎችን ይሰጣል።
የቤተ መፃህፍት ሠራተኞችና በጎ ፈቃደኞች ጊዜ በሚፈቅደው ልክ ደንበኞች ኮምፒዩተር በሚጠቀሙበት ወቅት ትብብር
ያደርጉላቸዋል። ሆኖም ሠራተኞች በሁሉም ጊዜ ላይኖሩ ይችላል እንዲሁም በማንኛውም የሶፍትዌር አጠቃቀም ወይም አገልግሎት
እንደ “ባለሞያ” ተደርጎ ሊወሰዱ አይችልም። ነፃ የኮምፒዩተር ስልጠናዎች በማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር የመታሰቢያ ቤተ መፃህፍት
እና በሌሎች የቤተ መፃህፍት ቦታዎች ይሰጣሉ። የሥልጠና ክፍለ ጊዜው በDCPL ድህረ ገጽ ይገኛል ወይም ደንበኞች ትክክለኛውን
ስልጠና ለማወቅ አንዱን የሠራተኛ ዓባል መጠየቅ ይችላሉ።
ቤተ መፃህፍት ውስጥ ወይም በቤተ መፃህፍት ቅጥር ግቢ የሚደረግ የህዝብ የኢንተርኔት አገልግሎት በቤተ መፃህፍቱ የኮምፒዩተር
አጠቃቀም መመሪያዎች www.dclibrary.org/node/827 በተደነገገው ተገቢ ህግጋት መሠረት ነው። የገመድ አልባ ኢንተርኔት
አጠቃቀም ህጎችን የማይከተሉ ገመድ አልባ ተጠቃሚዎች በቤተ መፃህፍት ውስጥ የገመድ አልባ ኢንተርኔት አገልግሎቱን መጠቀም
እንዲያቆሙ ሊጠየቁ ይችላሉ፣ ከሁሉም የቤተ መፃህፍት ቦታዎች ሊገለሉ ወይም ሊከሰሱ ይችላሉ፡፡
ቤተ መፃህፍቱ ሁሉንም ኮምፒዪተሮች ወይም የቤተ መፃህፍት ቦታዎች ቀኑን ሙሉ የመጠቀም መብትን ሊሰጥ ወይም በታቀደ
ፕሮግራም ወይም በሌላ ምክንያቶች ሊገድብ ይችላል።
ኢንተርኔትን ስለማጣራት
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መፃህፍት የልጆችች ኢንተርኔት ጥበቃ ድንጋጌን (CIPA) ይከተላል። ከፌደራል ገንዘብ
የሚቀበሉ የህዝብ ቤተ መፃህፍቶች በህዝብ ኮምፒዩተሮች የኢንተርኔት ማጣሪያዎችን ተጠቅመው በግልጽ አጸያፊና ለልጆች ጎጂ የሆኑ
ድርጊቶችን እንዲያስቆሙ CIPA ያስገድዳል። የኢንተርኔት ማጣሪያ ሶፍትዌር ሁሉንም የተከለከሉ ድህረ ገጾች አያግድም፣ አንዳንድ
ጊዜም ለልጆች፣ ታዳጊዎችና አዋቂዎች የሚጠቅሙ ድህረ ገጾችን ጨምሮ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ያግዳል። ለደንበኛ ጠቃሚ ነው
ተብሎ የሚታሰብ ድህረ ገጽ ከዕገዳው ለማስለቀቅ ቤተ መፃህፍት የይግባኝ ሂደት አለው። መምሪያው ወይም የአካባቢው ቤተ
መፃህፍት ሥራ አስኪያጅ ወይም ተወካይ ከተጠየቀ የአጠቃቀሙን ዘዴ መምሪያ ይሰጣል።

የታዳጊዎችና የልጆች ኢንተርኔት አግልግሎት
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መፃህፍት ኢንተርኔት ያላቸው የተወሰኑ የህዝብ ኮምፒዩተሮችን በተለይ ለልጆች ያቀርባል።
በልጆች ቦታዎች ላይ የሚገኙ ኮምፒዩተሮች በሙሉ 12 እና ከዛ በታች ለሆኑ ልጆችና ለወላጆቻቸው ወይም ልጆቹን
ለሚንከባከቧቸው አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። በታዳጊ ልጆች ቦታዎች ላይ የሚገኙ ሁሉም ኮምፒዩተሮች ዕድሜያቸው ከ12 እስከ
19 ለሆናቸው ታዳጊዎችና ለወላጆቻቸው ወይም ታዳጊዎቹን ለሚንከባከቧቸው አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። ወላጆችና ህጋዊ
አሳዳጊዎች ለልጃቸው ወይም ለታዳጊው የኢንተርኔትና የቤተ መፃህፍት አጠቃቀም ኃላፊዎች ናቸው።
ቤተ መፃህፍቱ ለህፃናትና ለታዳጊ በተወሰነው ቦታ ላይ ለሚገኙ ኮምፒዩተሮች ለዕድሜ ተገቢ የሆኑ ድህረ ገጾችን ለመለየት የማጣሪያ
ሶፍትዌር ይሰጣል። ሆኖም፣ ቤተ መፃህፍቱ ተገቢ ያልሆኑ ድሀረ ገጾችን በትክክል ስለማገዱ ዋስትና አይሰጥም። በመሆኑም
ማንኛውም የልጆች ወይም የታዳጊዎች ኢንተርኔት አጠቃቀም ዕገዳ የወላጁ ወይም የህጋዊ አሳዳጊው ኃላፊነት ነው።.
ቀኑን ሙሉ በታቀደ ወይም በሌሎች ምክንያቶች ቤተ መፃህፍቱ የኮምፒዩተሮችን አገልግሎት ሊፈቅድ ወይም ውስን ሊያደርግ ይችላል።
የዋየርለስ አገልግሎት (Wi-Fi)
የዋየርለስ ኢንተርኔት (Wi-Fi) አገልግሎትን በመስጠት የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መፃህፍት ለህብረተሰቡ የመረጃ ምንጮች
የማድረስ ችሎታውን ያስፋፋል። ነፃ የህዝብ ዋየርለስ የኢንተርኔት አገልግሎት ለኢንተርኔት አገልግሎት በተዘጋጁ የቤተ መፃህፍት
ኮምፒዩተሮች ወይም የግል ኮምፒዩተር ተጠቃሚ ለሆኑ የቤተ መፃህፍት ደንበኞች በሁሉም ቤተ መፃህፍቶች ቦታዎች ይሰጣል።
ቤተ መፃህፍቱ በዋየርለስ ኔትዎርክ የተጣራ የኢንተርኔት አገልግሎት ይሰጣል።

