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Chào mừng quý vị đến với Yarra Plenty  

Regional Library 

Điều kiện Tổng quát 

Là thành viên và/hoặc người bảo lãnh quý vị phải: 

 Tuân thủ Chính sách Người sử dụng Thư viện, Dịch vụ Yarra 
Plenty Regional Library. 

 Cư xử biết điều và nhã nhặn với nhân viên và người sử dụng 
thư viện khác trong thư viện. 

 Chấp nhận trách nhiệm đối với các thứ của thư viện mà 
người nộp đơn chọn nếu họ dưới 18 tuổi. 

 Chấp nhận trách nhiệm về việc người nộp đơn sử dụng 
Internet nếu họ dưới 18 tuổi. 

 Chịu trách nhiệm đối với tất cả các thứ đã mượn bằng thẻ 
Thư viện cho đến khi trả lại cho thư viện. 

 Trả tiền đền chi phí các thứ bị mất, hủy hoại, bị đánh cắp 
hoặc hư hại trong khi quý vị mượn, ngoại trừ các hư hại vì sử 
dụng hợp lý và hợp tình. 

 Thông báo ngay cho Yarra Plenty Regional Library biết nếu 
thẻ thư viện bị mất hoặc bị đánh cắp. 

 Thông báo khi đổi tên hoặc địa chỉ trong vòng 7 ngày. 
 

Mượn 

 Phải xuất trình thẻ thư viện khi mượn các thứ. 
 Thẻ thư viện của quý vị có giá trị tại mọi chi nhánh Yarra 

Plenty Regional Library. 
 Quý vị có thể trả các thứ tại chi nhánh Yarra Plenty Regional 

Library nào cũng được. 
 Quý vị có thể đăng ký mượn tối đa 10 thứ có tại chi nhánh 

khác, mỗi thẻ, miễn phí. 
 Quý vị có thể đăng ký mượn tối đa 6 thứ của dịch vụ thư 

viện khác (Mượn Liên Thư viện) mỗi thẻ, với mức giá 10  
đô-la mỗi thứ.  
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Các Điều kiện Tổng quát tiếp theo 

Thời hạn Mượn 3 tuần mỗi thứ 

Mức giới hạn  30 thứ mỗi thẻ 

Tính lệ phí trả trễ hạn 30 xu mỗi thứ / một ngày  

Gia hạn 

 Quý vị có thể gia hạn các thứ hai lần, miễn là không có ai  
khác đã đăng ký mượn. 

 Quý vị có thể gia hạn các thứ: 
- trực tuyến 24/7 tại www.yprl.vic.gov.au. 
- gọi điện thoại cho chi nhánh trong vùng quý vị cư ngụ trong 

giờ làm việc. 
- điện thoại 9088 3400 trong thời gian từ  

9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu. 
 Nếu quý vị cho biết địa chỉ email hoặc số điện thoại di động, 

chúng tôi sẽ gửi email nhắc hoặc gửi tin nhắn (SMS) thông 
báo; tuy nhiên quý vị có trách nhiệm phải trả lại hoặc gia hạn 
các thứ trước ngày hạn. 

 

Truy cập Internet 

 Truy cập miễn phí. 
 Quý vị phải có thẻ thư viện mới được phép sử dụng máy vi tính tại 

thư viện. 
 

Mã PIN bảo mật 

Khi gia nhập thư viện, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị chọn số PIN 

gồm 4 con số cho thẻ thư viện của mình. Với số PIN này, quý vị 

có thể đăng nhập trang mạng của chúng tôi để truy cập các tài 

liệu điện tử (eResources) của chúng tôi hoặc đăng ký mượn và 

gia hạn các thứ trực tuyến. 

Quý vị cũng cần số PIN này khi truy cập Internet tại thư viện. 

http://www.yprl.vic.gov.au/

