إشعار لجميع مستخدمي مكتبة هيوستن العامة
استعارتها.

المكتبة العامة في هيوستن هي مكان للقراءة والدراسة والكتابة والمشاركة في البرامج واألنشطة واالجتماعات واستخدام المواد المكتبية أو
ونحن نطلب معاونتك في الحفاظ على بيئة يمكن من خاللها لجميع عمالء المكتبة استخدام مواردها واالستمتاع بها وبما توفره من خدمات ومرافق .يتم
نشر هذه القواعد لراحة جميع عمالء المكتبة ومستخدميها .سيقوم موظفو المكتبة ورجال األمن بفرض هذه القواعد بحزم .وعلى جميع مستخدمي
المكتبة االلتزام بقواعد السلوك المذكورة أدناه:

يحظر ارتكاب أي من األنشطة والسلوكيات التالية في جميع مباني المكتبة ووحداتها المتنقلة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15

المدنية.

األفعال التي تخضع للمالحقة بموجب القوانين الجنائية أو
اإليذاء أو االعتداء الجسدي أو الفعل الفاضح العلني أو التعري الخادش للحياء أو السلوك المخل بالنظام.
استخدام لغة بذيئة أو مسيئة أو مهينة أو تهديدية.
حيازة الكحول أو المخدرات غير المشروعة أو الوقوع تحت تأثيرها.
إتالف ممتلكات المكتبة أو تدميرها.
حمل سالح بشكل غير قانوني.
الترويع أو المطاردة أو المضايقة أو التحدث بصوت عال أو أي سلوك آخر يتعارض مع أو يعوق االستخدام اآلمن واالستمتاع بمباني المكتبة أو الخدمات
أو البرامج التي توفرها.
العبث بمعدات األمن أو السالمة.
التدخين بجميع أنواعه.
استخدام منتجات التبغ بجميع أنواعها.
التوسل أو تقديم عرائض االلتماسات أو توزيع أو نشر مواد/منشورات دون الحصول على موافقة.
فرش ممتلكات شخصية ال عالقة لها باالستفادة من خدمات المكتبة.
ترك حقائب من أي نوع وحدها.
عدم ارتداء حذاء أو قميص أو ارتداء مالبس تظهر المالبس الداخلية أو أجزاء الجسم الحساسة.
مشاهدة مواد تُعتبر خليعة أو تستغل األطفال في أعمال إباحية أو ضارة للقُصر ،وفقا لتعريف هذه المصطلحات في قانون حماية األطفال من مخاطر
اإلنترنت وقانون العقوبات في والية تكساس.

تحظر السلوكيات و/أو األنشطة و/أو العناصر التالية في جميع مباني المكتبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

المخصصة.

األكل أو الشرب (إال إذا كان ذلك في حاويات مغطاة) ،إال إذا كان في المناطق
جلب األغذية المعبأة أو غير المعبأة ،في غير المناطق المخصصة لذلك.
جلب أي حيوانات باستثناء الحيوانات التي تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة.
النوم أو وضع الرأس على الطاولة (باستثناء األطفال الرضع) أو وضع القدمين أو الساقين فوق األثاث.
أخذ مواد المكتبة إلى الحمامات.
استخدام غرف االستراحة بالمكتبة لتغيير المالبس أو الحالقة أو االستحمام أو أي غرض آخر غير المخصصة له.
العادات الصحية الجسدية الكريهة التي تؤذي اآلخرين.
الفراش اللفيف أو البطانيات أو حقائب الظهر ذات اإلطار أو حقائب السفر أو الحقائب التي يزيد حجمها عن ثالثة أقدام في الطول أو االرتفاع .يُسمح فقط
بحمل حقيبتين من أي نوع كحد أقصى ،وال يُسمح بترك أي عناصر بدون مراقب أو تركها تعترض سبيل اآلخرين.
العناصر التي يمكن استخدامها كأسلحة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المعدات الرياضية كمضارب كرة البيسبول أو ألواح التزلج ،الخ.

يتولى اآلباء  /األوصياء  /مقدمو الرعاية مسؤولية مراقبة األنشطة وتنظيم سلوك أطفالهم أثناء وجودهم في المكتبة .وال يُسمح بترك األطفال األقل من سبعة أعوام بدون
مراقب في أي وقت .ينبغي عدم ترك األطفال بين أعمار سبعة وأربعة عشر عا ًما بدون مراقب ألكثر من ساعة واحدة ما لم تكن مشار ًكا في برنامج مكتبة هيوستن
العامة ،أو خالل وقت غلق المكتبة.
يجب استعارة جميع مواد المكتبة بالشكل المناسب .وفي حال اشتباه موظف المكتبة/األمن بشكل معقول وبصفة شخصية في محاولة أحد زوار المكتبة الخروج بمواد لم
يتم تسجيلها ،فقد يُطلب من الزائر فتح أي عنصر حجمه يستوعب أحد مواد المكتبة لتفتيشه .تمثل سرقة مواد المكتبة جريمة خطيرة قد ينتج عنها االستبعاد الدائم من
جميع مرافق المكتبة والحرمان من مواردها وخدماتها والتعرض لالعتقال.
أي من القواعد المذكورة أعاله مغادرة المكتبة كسياسة إدارية أو القبض عليه على نحو ما يسمح به القانون .إن الجرائم الخطيرة قد
قد يُطلب من أي شخص يُتهم بانتهاك ٍ
تؤدي إلى االستبعاد من جميع مرافق المكتبة والحرمان من مواردها وخدماتها.
يُرجى سرعة إبالغ موظفي المكتبة و/أو أمنها في حال شاهدت انتها ًكا لقواعد السلوك
قد يؤدي انتهاك القوانين الجنائية الخاصة باالعتداء على ممتلكات الغير أو انتهاك هذه القواعد واللوائح
إلى المالحقة القضائية.
تم اصدار هذه القواعد والقوانين استنادًا إلى القسم  5-42و المادة التاسع من الفصل  42من مدونة
القوانين ،مدينة هيوستن بوالية تكساس.
ضا "القانون الجنائي المعمول به في تكساس" القسم ( 03.35الخاص باالعتداء الجنائي)
انظر أي ً
والقسم ( 02.30الخاص بالسرقة)
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هذه.
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