Tiêu chuẩn Hành vi Chấp nhận được
Cấm hành vi nguy hiểm, phá hoại hoặc bất hợp pháp, bao gồm
nhưng không giới hạn ở những hành vi sau đây:
• Vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.
• Phô bày vũ khí.
• Ngược đãi thân thể hoặc hành hung khách hàng hoặc nhân
viên khác.
• Đánh nhau.
• Đe dọa.
• Đeo bám.
• Quấy rối.
• Tham gia hoặc gạ gẫm bất kỳ hành vi tình dục nào bao gồm
phơi bày khiếm nhã thân thể, tiếp xúc thân thể không mong
muốn, động chạm, vuốt ve hoặc cử chỉ, âm thanh hay bình luận
có khuynh hướng tình dục.
• Sử dụng hoặc phân phối các chất được kiểm soát.
• Say hoặc hành vi say xỉn.
• Ngược đãi bằng lời nói hoặc bằng văn bản, tức là, ngôn ngữ
tục tĩu hoặc nhận xét phân biệt đối xử.
Khách hàng có những hành vi này sẽ được yêu cầu rời khỏi Thư viện
ngay lập tức. Cảnh sát sẽ được gọi. Tất cả các đặc quyền ở Thư
viện có thể bị đình chỉ mà không cần thông báo dựa trên mức độ
nghiêm trọng của tình huống theo chính sách Trục xuất của Thư viện
Công cộng (Free Library).
Hãy tôn trọng những người khác…
Cấm hành vi bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt
động sau đây:
• Phô bày hình ảnh làm phiền người khác, nhưng không giới hạn
ở, việc phô bày tư liệu khiêu dâm trên máy vi tính, máy tính
bảng, hoặc điện thoại di động. Nhân viên thư viện được ủy
quyền định đoạt xem khách hàng có làm phiền người khác hay
không.
• Gây tiếng ồn làm phiền người khác. Điện thoại di động có thể
được sử dụng một cách yên lặng.
• Gạ gẫm, thỉnh cầu, phân phát hoặc đăng tư liệu mà chưa được

thư viện phê duyệt.
• Xâm nhập các khu vực nội bộ hoặc xâm nhập bất chấp.
• Ngủ, lảng vảng, hút thuốc, ăn xin hoặc chơi cờ bạc.
• Động vật bị cấm trừ khi chúng trợ giúp người khuyết tật hoặc
dành cho chương trình được phê duyệt.
• Phá hoại hoặc trộm cắp tư liệu và tài sản.
• Tất cả tư liệu thư viện phải được làm thủ tục mượn trước khi
mang ra khỏi các khu vực đọc sách.
• Cạo râu, tắm rửa, hoặc giặt quần áo hoặc gội đầu.
• Ăn đồ ăn, trừ những dịp được phê duyệt ở những khu vực chỉ
định. Đồ uống trong bình chứa có nắp được cho phép.
• Không đi giày hoặc mặc áo sơ mi.
• Tình trạng vệ sinh cá nhân gây phản cảm hoặc gây phiền toái
cho những người khác.
• Chặn hoặc chắn đường vào các lối đi, lối vào, và khu vực
chung bên trong hoặc bên ngoài, lối vào, bằng thân thể hoặc
các vật lớn.
• Túi và tư liệu khác có tính chất khó kiểm tra không được phép
mang vào tòa nhà. Túi và các vật quá khổ có thể được sử dụng
để che giấu tài sản thư viện có thể bị kiểm tra.
• Tham gia các hoạt động không liên quan đến việc sử dụng thư
viện. Người sử dụng dịch vụ thư viện nên đọc, nghiên cứu, sử
dụng nguồn lực thư viện hoặc tham dự một chương trình hoặc
lớp học.
Giữ An toàn:
• Cha mẹ hoặc người chăm sóc chịu trách nhiệm cho an toàn và
hành vi của con em họ.
• Trẻ em dưới 7 tuổi phải luôn được cha mẹ hoặc người chăm
sóc chịu trách nhiệm giám sát.
• Hãy giữ đồ đạc của bạn an toàn. Thư viện không phải chịu
trách nhiệm cho tài sản của bạn.
• Thẻ thư viện chỉ có thể được sử dụng bởi chủ sở hữu được ủy
quyền của thẻ. Không được cho bạn bè hoặc thành viên gia
đình dùng chung thẻ.

Được phê duyệt bởi Hội đồng Chưởng quản Thư viện Công cộng
Philadelphia (Free Library of Philadelphia) (ngày 9 tháng 3 năm 1993; cập
nhật ngày 18 tháng 9 năm 2002; hiệu chỉnh được phê duyệt ngày 9 tháng
11 năm 2004; hiệu chỉnh bổ sung ngày 7 tháng 11 năm 2016)

