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Thiết bị  và / hoặc thiết bị  kết nối mạng di động  

Quy Định Về Mượn và Thỏa  Thuận Của Người Dùng    

Những khách hàng hiện đang có Thẻ  Thư viện Cộng Đồng San José với tình trạng tốt có thể  mượn một Thiết bị  và / hoặc Thiết bị  kết 
nối mạng để  sử  dụng trong 90 ngày. Các thiết bị  và/hoặc  hotspot có  sẵn cho người nào đến trước.  

 

ĐỂ  MƯỢN MỘT THIẾT BỊ  VÀ/HOẶC HOTSPOT, KHÁCH HÀNG THƯ VIỆN THỎA THUẬN NHỮNG ĐIỀU NHƯ SAU:  

•  Tôi hiểu rằng tôi chỉ  có  thể  mượn một Thiết Bị  và/hoặc Hotspot mỗi lần.  

•  Tôi sẽ  kiểm tra Thiết Bị  và/hoặc Hotspot ngay lập tức khi mượn và  đồng ý  là  chúng trong tình trạng tốt.  

•  Tôi đồng ý  trao trả  Thiết Bị  và/hoặc Hotspot cho Thư Viện theo ngày ấn định và  trao tận tay đến một nhân viên thư viện.  

•  Tôi hiểu rằng tôi phải trao trả  các thiết bị  vào hoặc trước  ngày đáo hạn không thì  sẽ  có  thể  bị  thu hồi quyền mượn thư liệu. Thiết 
Bị  và/hoặc Hotspot có  thể  được gia hạn một lần cho thêm 30 ngày nữa.  

•  Tôi đồng ý  gọi và  thông báo cho nhân viên Thư Viện ngay lập tức nếu thiết bị  này bị  hư hại, mất, đánh cắp, hoặc không hoạt 
động.  

•  Tôi đồng ý  chấp nhận toàn trách nhiệm tài  chánh nếu không thể  trao trả  Thiết Bị  và/hoặc Hotspot và  các trang bị  kèm theo, và  
bất cứ  hư hại xảy đến cho Thiết Bị  và/hoặc Hotspot qua việc cẩu thả, sử  dụng sai, hoặc điều hành trái với các hướng dẫn kèm 
theo với Thiết Bị  và/hoặc Hotspot trong khi tôi đang dùng.    

•  Tôi hiểu rằng đây là  trách nhiệm của tôi khi đăng xuất bất cứ  ứng dụng nào và  xóa bỏ  các dữ  kiện cá  nhân trước khi trao trả  
Thiết Bị; tất cả  những dữ  kiện chứa đựng sẽ  bị  xóa bỏ  một khi Thiết Bị  được trả  tại Thư Viện.  

•  Thư Viện không chịu trách nhiệm về  bất cứ  nghĩa vụ  pháp lý, hư hại, hoặc phí  tổn từ  việc sử  dụng hoặc sử  dụng sai Thiết Bị  
và/hoặc Hotspot, sự  kết nối  giữa Thiết Bị  và/hoặc Hotspot và  các thiết bị  điện hoặc hotspot khác, hoặc  việc mất dữ  kiện từ  việc 
sử  dụng Thiết Bị  và/hoặc Hotspot. Bất cứ  việc sử  dụng Thiết Bị  và/hoặc Hotspot cho các mục địch bất hợp pháp cũng bị  cấm 
đoán, gồm cả  việc  sao bản trái phép các vật liệu có  bản quyền dưới bất cứ  thể  loại nào, hoặc sự  cấu tạo và  quảng bá  các vật 
liệu có  tính cách hăm dọa, phiền nhiễu, phỉ  báng, hoặc  khiêu dâm.   

•  Tôi sẽ  tôn trọng các điều luật được liệt kê trong tài liệu Quy Luật Về  Kỹ  Thuật & Internet Của Thư Viện Cộng Đồng San José. 
Tôi đã  đọc các điều luật này và  tôi hiểu rằng sự  vi phạm các điều luật này sẽ  dẫn đến việc thu hồi quyền sử  dụng thư viện của 
tôi. (sjpl.org/vi/policies)  

NẾU ĐANG MƯỢN MỘT THIẾT BỊ  KẾT NỐI MẠNG LOẠI DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN:  

•  Tôi hiểu rằng nếu tôi có thể  nhận được một thiết bị  kết nối mạng thông qua trường học của mình hoặc không  cần thiết bị  này  
nữa, tôi nên trả  lại thiết bị  kết nối mạng này cho Thư viện càng sớm càng tốt.  

•  Tôi hiểu rằng thiết bị  nối kết mạng đã được cấu tạo với một bộ  lọc dựa theo Đạo Luật Bảo Vệ  Trẻ  Em Sử  Dụng Mạng (CIPA).  

•  Vui lòng đánh dấu bất kỳ  hoặc tất cả  các hộp bên dưới áp dụng cho trường hợp của quý vị:  

□  Kể  từ  ngày mượn, tôi KHÔNG có sự  truy cập Internet tại nhà của mình.   

□  Kể  từ  ngày mượn, tôi KHÔNG có đủ  sự  truy cập Internet tại nhà của mình  
(Internet không  ổn định hoặc không đáng tin cậy)  

•  Trường học:_________________________________________________________________________________________  

Tôi đã  đọc và  hiểu tất cả  các thông tin liệt  kê phía trên và  tôi chấp thuận tuân theo các quy luật và  điều kiện sử  dụng.    
     
Chữ  Ký  Khách Hàng:  ______________________________________  Số  Điện  Thoại Khách Hàng: _________________________________   

Ghi Tên Khách Hàng:  ______________________________________  Họ  Của Học Sinh:  _________________________________________  
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