معايير السلوكيات المقبولة
غير مسموح بالسلوكيات الخطرة أو التدميرية أو غير القانونية ،منها السلوكيات التالية على سبيل
المثال ال الحصر:
• انتهاكات أي قانون محلي أو فيدرالي أو قانون والية.
• إشهار األسلحة.
• اإليذاء الجسدي أو االعتداء على الموظفين أو العمالء اآلخرين.
• الشجار.
• التهديدات.
• المالحقة/المراقبة خلسة.
• التحرش.
• االشتراك في أي فعل جنسي أو اإلغواء به أو التحريض عليه مقابل مال ،بما في ذلك
التعري علنا أو االتصال الجسدي غير المرغوب فيه أو اللمس أو المداعبة أو اإليماءات أو
األصوات أو التعليقات ذات الميول الجنسية.
• استخدام أو توزيع مواد محظورة/خاضعة للرقابة.
• السلوك المتسم بالثمالة أو السُ ْكر البالغ.
• اإلساءة اللفظية أو الكتابية ،أي :العبارات البذيئة أو التصريحات/العبارات المنطوية على
تمييز.
ستتم مطالبة العمالء الذين يُظهرون هذه السلوكيات بمغادرة المكتبة على الفور .وسيتم استدعاء
الشرطة .وقد يتم تعليق جميع امتيازات المكتبة دون إشعار بناء على شدة الموقف ووفقا لسياسة
الفصل المتبعة لدى المكتبة العامة (.)Free Library
يُرجى احترام اآلخرين ...
غير مسموح بأي سلوك ينطوي على أي من األنشطة التالية على سبيل المثال ال الحصر:
• عرض الصور المزعجة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،عرض مواد جنسية
فاضحة على أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة .ويتمتع موظفو
المكتبة بالتفويض والسلطة لتحديد ما إذا كان العميل يزعج اآلخرين أم ال.
• إصدار ضوضاء تزعج اآلخرين .ويجوز استخدام الهواتف المحمولة ،ولكن بهدوء.
• التماس أو طلب أو توزيع أو نشر مواد دون موافقة المكتبة.
• الدخول غير المصرح به إلى المناطق غير المتاحة للجمهور ،أو تكرار الدخول غير
المصرح به بعد تلقي تحذير.
• النوم أو التسكع أو التدخين أو التسول أو المقامرة.
• غير مسموح بدخول الحيوانات ،إال إذا كانت تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة ،أو كانت
تستخدم ألغراض برامج معتمدة.
• تخريب أو سرقة المواد والممتلكات.
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ينبغي فحص جميع المواد المكتبية قبل نقلها من المناطق المخصصة للقراءة.
الحالقة أو االستحمام أو غسل المالبس أو الشعر.
تناول الطعام ،إال خالل المناسبات الموافق عليها في المناطق المخصصة .يُسمح
بالمشروبات في الحاويات المغطاة.
عدم ارتداء حذاء أو قميص.
االتصاف بسلوكيات نظافة شخصية تتسم بطابع كريه أو تشكل مصدر إزعاج لآلخرين.
منع أو إعاقة الوصول إلى الممرات الداخلية أو الخارجية ،والمداخل والمناطق المشتركة،
إما بالجسم أو بأشياء كبيرة الحجم.
غير مسموح في المبنى بالحقائب والمواد األخرى التي يصعب فحصها نظرا لطبيعة
العناصر .وتخضع الحقائب واألدوات كبيرة الحجم  -التي يمكن استخدامها إلخفاء ممتلكات
المكتبة  -للتفتيش.
المشاركة في أنشطة غير مرتبطة بأغراض استخدام المكتبة .وينبغي أن يتواجد رواد المكتبة
بغرض القراءة أو الدراسة أو استخدام موارد المكتبة أو حضور برنامج أو فصل دراسي.

االلتزام بالسالمة:
• يتحمل اآلباء أو مقدمو الرعاية المسؤولية عن سالمة أطفالهم وسلوكياتهم.
• ينبغي أن يخضع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  7سنوات للمراقبة من أحد الوالدين أو مقدم
رعاية مسؤول في جميع األوقات.
• يُرجى الحفاظ على سالمة متعلقاتكم .وال تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن ممتلكاتكم.
• ال يجوز استخدام بطاقات المكتبة إال من قبل المالك المعتمد للبطاقة .وال تجوز مشاركة
البطاقات مع األصدقاء أو أفراد العائلة.

ُمعتمد من مجلس أمناء مكتبة فيالدلفيا العامة ()Free Library of Philadelphia
( 9مارس 1993؛ تم تحديثه في  18سبتمبر 2002؛ تمت الموافقة على المراجعات
في  9نوفمبر 2004؛ مراجعات إضافية في  7نوفمبر )2016

