
الدخول الحر في النترنت في المكتبات العامة في جيرونا

اكتشف الماكن الجديدة لستخدام النترنت مجانا وبكامل الحرية

 تتوفر الن المكتبات العامة في جيرونا على أماكن خاصة بالستخدام الحر لشبكة النترنت كما أنها
 توفر بعض الليات والبرامج المعلوماتية المعتمدة على مبدأ البرمجيات الحرة المفتوحة. وهذا ما

 يطلق عليه اسم "منطقة النترنت" حيث يمكنك تصفح الشبكة واستعمال البريد اللكتروني وإعداد
سيرتك الذاتية والقيام ببعض الجراءات والتدابير على الخط وإلى غير ذلك.

 مرة في كل شهر.15ويمكنك استعمال "منطقة النترنت" 
ل عليك إل أن تطلب تسجيل اسمك في الخدمة في مكتبتك.

طريقة تقديم الخدمة

أين يمكنني التسجيل؟

  لمعرفة ما هيwww.bibgirona.netفي أية مكتبة من المكتبات العامة في جيرونا. انظر صفحة 
المكتبة القرب إليك.

ما أحتاج إليه لذلك؟

  سنة من العمر من الضروري14بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة مستخدم المكتبة. وإذا كنت دون 
تقديم إذن الوالدين أو من ينوب عنهما. استفسر طاقم المكتبة للمزيد من المعلومات في هذا الصدد.

هل يمكن حجز المكان؟

  أيام قبل تاريخ الستخدام عند موظفي المكتبة أو عبر اتصال8نعم، يمكن حجز المكان ابتداء من 
هاتفي بالمكتبة أو عن طريق النترنت )

http://www.bibgirona.net/puntxarxa/reserves.)

كم ساعة يمكنني حجزها؟

  جلسة عمل في كل15ساعة واحدة على الكثر لكل جلسة عمل مع نفس الحاسوب )اذكر أن لديك 
شهر(.

متى يكون الحاسوب المحجوز متوفرا لي؟

 دقيقة بعد الوقت المحدد إذا وصلت15 دقائق قبل الوقت المحدد إذا لم يكن أحد يستخدمه وحتى 10
متأخرا. وبعض مضي هذا الوقت يصبح الحاسوب متوفرا للمستخدمين الخرين للمكتبة.

 الحجز الوتوماتيكي: إذا لم يكن أحد يستخدم الحاسوب يمكنك استخدامه حتى تمام الساعة الحالية.
 عليك أن تكتب في هذه الحالة معلوماتك الشخصية. ويؤدي هذا النوع من الحجز إلى خصم جلسة

واحدة من الجلسات الشهرية.

http://www.bibgirona.net/
http://www.bibgirona.net/puntxarxa/reservas


الخدمة خطوة فخطوة

كيف تبدأ الجلسة؟

عليك أن تكتب اسم المستخدم وكلمة السر. في المرة الولى يجب استعمال رقم التعريف الضريبي )
NIFككلمة السر. وبعد اللتحاق بالخدمة ننصحك بتغيير كلمة السر. انتبه من فضلك إلى كل ) 

المعلومات والتوجيهات الظاهرة على شاشة الترحيب.

ما هي الوحدات والدوات التي يمكنني استخدامها؟

 يمكنك استخدام كل الدوات التي يقبلها الحاسوب. بصفة عامة هي جهاز القرص الصلب والقرص
( والقرص الضوئي أو دي في دي )CD-ROMالمرن والقرص المضغوط "قراءة الذاكرة فقط" )

DVD( والقرص المضغوط الذي يمكن إعادة تسجيل المعلومات فيه )CD-RWووحدة الذاكرة  ) 
 (. ول تنس تسجيل الملفات المفتوحة قبل ختام الجلسة فإن المعلوماتUSBالمتنقلة أو قلم الذاكرة )

المسجلة في القرص الصلب يتم محوها عند نهاية كل جلسة.

وماذا إذا ظهرت مشكلة أثناء استخدام الحاسوب؟

 يوجد في قائمة الختيارات نص المساعدة وإذا لم تستطع حل المشكلة فإن طاقم المكتبة يعطونك
إرشادات وتوجيهات من أجل حلها.

 


