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مكتبات كوبنهاجن  -مدونة السلوك

•
•
•
•
•
•

•
•
•

مرح ًبا بك في المكتبة.
المكتبات هي مراكز للتعلم الثقافي وينبغي أن تستخدم على هذا النحو .تستخدم المكتبات المراقبة بالفيديو.
يجب اتباع طلبات فريق العمل إلى جانب مدونة السلوك الواردة أدناه.
يجب أال تسبب زيارتك للمكتبة إزعا ًجا لآلخرين .يُرجى مراعاة االحترام داخل المكتبة والمحافظة على ترتيب ما تستخدمه بعد
االنتهاء.
تتحمل أنت مسؤولية تصرفاتك داخل المكتبة.
ال يُسمح داخل المبنى بالتدخين أو النوم أو تناول الكحوليات أو الوقوع تحت تأثير الكحوليات أو أي مخدر آخر.
ال يُسمح باصطحاب الحيوانات األليفة داخل المكتبات.
يجب أن يقتصر استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية المخصصة للبحث على البحث في قواعد بيانات المكتبة فحسب.
يجب أن تستخدم أجهزة الكمبيوتر الشخصية المخصصة للبحث وخدمة الواي فاي وفقًا لألغراض العامة للمكتبة المتمثلة في:
الحصول على المعلومات والتعليم واألنشطة الثقافية .ال يُسمح بالبحث عن محتوى غير قانوني أو عرض لمحتوى إباحي أو صور
شديدة العنف.
يحق لفريق العمل رفض و/أو فرض عزلة على أحد المترددين على المكتبة ،ممن يلجؤون للسلوك التهديدي أو التحرش الجسدي أو
استخدام اللغة الخشنة .وينطبق الشيء نفسه على الحاالت التي ال تتم فيها مراعاة مدونة السلوك.
يتم إرسال الشرطة لحفظ النظام وحماية األفراد وضمان السالمة العامة ،إذا لزم األمر.
سيتم إخطار الشرطة دائ ًما بأي تدمير عمدي للممتلكات أو سرقة وسيستدعي ذلك المطالبة بالتعويض.

ساعات العمل ذات الخدمة الذاتية :تعليقات خاصة
• يُسمح بدخول جميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  15عا ًما ممن يحملون بطاقة تأمين صحي (صفراء) .يُرجى تمرير بطاقتك
على قارئ البطاقات الموجودة عند المدخل قبل الدخول.
• يُرجى إظهار بطاقة التأمين الصحي (الصفراء) لفريق العمل عند الطلب .فإن عدم القيام بذلك قد يتسبب في حدوث الطرد.
ً
مسؤوال عن األطفال،
• يجب أن يكون األطفال والشباب األقل من  15عا ًما بصحبة شخص مسموح له بالدخول .ويكون هذا الشخص
ويجب عدم ترك األطفال بمفردهم بالمكتبة.
• ال يُسمح لك بإدخال أفراد آخرين إلى المكتبة .إال أنه يُسمح لألفراد من ذوي اإلعاقة بإحضار مرافقين.
• يجب عدم فتح النوافذ ومخارج الحريق.
• عند سماع إعالن اإلغالق ،يجب على الزوار مغادرة المكتبة.
• في أيام اإلجازات أو المناسبات الخاصة ،قد يتم تقييد أوقات الدخول أو ربما يتم غلق المكتبة .يُرجى مراجعة الصفحة الرئيسية
واإلشعارات الخاصة بنا.

