ہیوسٹن پبلک الئبریری
کے تمام استعمال کنندگان کے لیے نوٹس
ہیوسٹن پبلک الئبریری پڑھنے ،مطالعہ کرنے ،اور لکھنے؛ پروگراموں ،سرگرمیوں اور میٹنگوں میں شرکت کرنے؛ اور ،الئبریری کا مواد استعمال کرنے یا ادھار
لینے کا ایک مقام ہے۔ ہم آپ سے ایک ایسا ماحول برقرار رکھ نے میں تعاون کرنے کی درخواست کرتے ہیں جس میں الئبریری کے سبھی کسٹمرز الئبریری کے
وسائل ،خدمات ،اور سہولیات کا استعمال کرسکیں اور ان سے لطف اندوز ہوسکیں۔ ان اصولوں کو الئبریری استعمال کرنے والے سبھی لوگوں کی سہولت اور
تحفظ کے لیے شائع کیا گيا ہے۔ الئبریری ک ے عملے اور سیکیورٹی کے ذریعہ ان اصولوں کو سختی سے الگو کیا جائے گا۔ الئبریری کے سبھی استعمال
کنندگان کو ذیل میں مذکور طرز عمل سے متعلق اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے:

الئبریری کے سبھی احاطوں اور موبائل یونٹس پر درج ذیل رویے اور سرگرمیاں ممنوع ہیں:
 .1ایسے اعمال جو فوجداری یا دیوانی قانون کے تحت استغاثہ کے مستوجب ہوں۔
 .2جسمانی بدسلوکی ،مارپیٹ ،عوامی مقامات پر شہوانی حرکات ،فحش نمائش یا غیر منضبط برتاؤ۔
 .3ناشائستہ ،بیہودہ ،توہین آمیز یا دھمکی آمیز زبان کا استعمال۔
 .4الکحل یا غیر قانونی منشیات پاس میں رکھنا یا اس کے زیر اثر ہونا۔
 .5الئبریری کی امالک کو نقصان پہنچانا یا تباہ کرنا۔
 .6غیر قانونی طور پر ہتھیار رکھنا۔
 .7دھمکی دینا ،دھوکہ دینا ،ہراساں کرنا ،اونچی آواز میں بات کرنا ،یا دیگر ایسا رویہ جو الئبریری کے احاطے ،خدمات ،یا پروگراموں میں مخل ہو یا اس
کے پر امن استعمال اور لطف اندوزی میں مزاحم ہو۔
 .8سیکیورٹی اور تحفظ کے آالت سے چھیڑ چھاڑ۔
 .9کسی بھی قسم کی سگریٹ نوشی۔
 .11کسی قسم کے تمباکو کی مصنوعات کا استعمال۔
 .11منظوری حاصل کیے بغیر مواد /لٹریچر پر اصرار کرنا ،درخواست کرنا یا تقسیم یا آویزاں کرنا۔
 .12اپنا ایسا ذاتی سازوسامان پھیالنا جو الئبریری کی خدمت کے استعمال سے متعلق نہ ہو۔
 .13کسی بھی قسم کے تھیلوں کو بغیر نگرانی چھوڑنا۔
 .14جوتے یا شرٹ نہ پہننا ،یا ایسا لباس پہننا جو زیر جامہ یا جسم کے خفیہ حصوں کو نمایاں کرتا ہو۔
 .15ایسے مواد دیکھنا جنہیں خالف تہذیب ،بچوں سے متعلق فحش مواد ،یا نوعمروں کے لیے نقصاندہ سمجھا جاتا ہو  ،جس کی وضاحت چائلڈ انٹرنیٹ
پروٹیکشن ایکٹ اور ٹیکساس پینل کوڈ میں کی گئی ہے۔

درج ذیل رویے ،سرگرمیاں اور /یا آئٹمز الئبریری کی سبھی عمارتوں میں ممنوع ہیں:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

کھانا یا پینا (ماسوا ڈھکے ہوئے کنٹینرز کے) ،ماسوا مقررہ حصوں کے۔
پیک شدہ یا غیر پیک شدہ غذا اندر النا ،ماسوا مقررہ حصوں کے۔
کسی جانور کو ساتھ النا ،ماسوا ان جانوروں کے جو معذوری والے افراد کی مدد کرتے ہوں۔
سونا یا اپنا سر ٹیبل پر رکھنا (ماسوا بچوں کے) ،اور اپنے پیروں یا ٹانگوں کو فرنیچر پر رکھنا۔
الئبریری کا مواد بیت الخالء میں لے جانا۔
الئبریری کے بیت الخالء کا استعمال لباس تبدیل کرنے ،شیونگ کرنے ،غسل یا بیت الخالء کے مقررہ مقاصد کے خالف کرنا۔
ایسی ناپسندیدہ جسمانی حفظان صحت والی حالت جس سے دوسروں کو ناگواری ہو۔
بستر بند ،کمبل ،فریم والے بیک پیکس ،سوٹ کیس ،یا ایسے تھیلے جو تین فٹ کی لمبائی یا چوڑائی سے زیادہ ہوں۔ کسی بھی قسم کے زیادہ سے زیادہ
دو تھیلوں کی اجازت ہوگی ،اور کسی بھی آئٹم کو بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا جاسکتا یا انہیں دوسروں کے لیے رکاوٹ نہیں بنایا جاسکتا۔
ایسے آئٹمز جنہیں ممکنہ طور پر ہتھیار کی شکل میں ا ستعمال کیا جاسکتا ہو ،جس میں کھیل کے آالت جیسے کہ بیس بال بیٹس ،اسکیٹ بورڈز وغیرہ
شامل ہیں لیکن یہ انہیں تک محدود نہیں ہے۔

والدین /سرپرست /نگراں الئبریری میں اپنے بچوں کی سرگرمیوں ہر نگاہ رکھنے اور ان کے رویے کو منضبط کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ سات سال سے کم
عمر کے بچے کو کسی بھی وقت بغیر نگرانی نہیں چھوڑا جاسکتا۔ سات سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کو ایک گھنٹے سے زیادہ کے لیے بغیر نگرانی نہیں
چھوڑا جاسکتا تاوقتیکہ وہ  HPLپروگرام میں مصروف ہوں ،یا یہ بندی کا وقت ہو۔
الئبریری کے تمام موادوں کو مناسب طور پر چیک آؤٹ کیا جانا چاہیے۔ اگر الئبریری کے عملے /سیکیورٹی کو انفرادی طور پر معقول شبہ ہو کہ الئبریری کا
کوئی کسٹمر الئبریری کے ایسے موادوں کے ساتھ الئبریری سے نکلنے کی کوشش کررہا ہے جسے چیک آؤٹ نہیں کیا گیا ہے تو ،اس کسٹمر سے سوال کیا
جاسکتا ہے اور انہیں معائنے کے لیے کسی ایسے مناسب جسامت والے آئٹم کو کھولنے کے لیے کہا جاسکتا ہے جس میں الئبریری کا مواد ہوسکتا ہے۔
الئبریری کے موادوں کی چوری ایک سنگین جرم ہے اور اس کے نتیجے میں الئبریری کی تمام سہولیات ،وسائل اور خدمات سے مستقل اخراج ہوسکتا ہے،
اور /یا گرفتاری ہوسکتی ہے۔
اگر کسی شخص کو مذکورہ باال کسی بھی قاعدے کی خالف ورزی کرتے پایا جاتا ہے تو انتظامی پالیسی کے تحت اسے الئبریری چھوڑنے کے لیے کہا
جاسکتا ہے یا قانون کی اجازت کے تحت ،اسے گرفتار کیا جاسکتا ہے۔ سنگین خالف ورزیوں کے نتیجے میں الئبریری کی تمام سہولتوں ،وسائل اور خدمات
سے اخراج ہوسکتا ہے۔
اگر آپ کو طرز عمل سے متعلق ان اصولوں کی خالف ورزی نظر آتی ہو تو براہ کرم فوری طور پر الئبریری اور /یا سیکیورٹی کے عملہ کو آگاہ کریں۔
مجرمانہ مداخلت بیجا سے متعلق قوانین یا ان اصولوں اور ضابطوں کی
خالف ورزی کے نتیجے میں قانونی کارروائی ہوسکتی ہے۔ یہ قواعد و
ضوابط کوڈ آف آرڈیننس ،سٹی آف ہیوسٹن ،ٹیکساس کے سیکشن  5-42اور
آرٹیکل ، IXباب  42کے اختیار کے تحت شائع کیے گئے ہیں۔
تعزیرات برائے ٹیکساس سیکشن ( 50.05مجرمانہ مداخلت بیجا سے متعلق)
اور سیکشن ( 52.05چوری سے متعلق) بھی دیکھیں۔
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