स्प्रिङस्प्िल्ड स्प्िस्प्ि लाइब्रेरीबाि क्रोमबक
ैँ
ु पचो
स्प्रिङस्प्िल्ड स्प्सस्प्ि लाइब्रेरी (Springfield City Library) बाि क्रोमबक
ु (Chromebook) प ैँचोमा रवागत!

क्रोमबक
ु हरू संघीय सञ्चार आयोग (Federal Communications Commission, FCC) द्वारा आर्थिक सहायता-प्राप्त
आपतकालीन जडान कोष (Emergency Connectivity Fund; ECF) बाट पाएको अनदु ानमार्ि त सम्भव भएका छन् । यस
कायिक्रमको लक्ष्य भनेको क्षमता नभएकाहरूलाई इन्टरनेटमा पहचुँ प्रदान गनि आवश्यक प्रर्वर्ध उपलब्ध गराउनु हो ।
क्रोमबुक पैंचो स्प्लनुअस्प्ि तपाई ंले जान्नुपने केही बुैँदाहरू यहाैँ छन:्

 क्रोमबक
ु पैंचो स्प्लने व्यस्प्िको उमेर १८ (अठार) वषषको हुनपु छष र उि व्यस्प्िले परु तकालयको स्प्नयम राम्ररी पालना
गरे को हुनपु छष ।
 परु तकालयको एउिा काडष भएका व्यस्प्िलाई एउिा मात्र क्रोमबक
ु स्प्दइन्छ ।
 क्रोमबक
ु हरू १४ स्प्दनका लास्प्ग पैंचोमा स्प्लन सस्प्कन्छ । यस्प्द स्प्िताष गनष भनेर तोस्प्कएको स्प्मस्प्तपस्प्छ ३ (तीन) स्प्दनस्प्भत्र
क्रोमबक
ु स्प्िताष गररएन भने, उि उपकरण बन्द हुनेछ र क्रोमबक
ु ियोग गनष नसस्प्कने हुनेछ । म्याद थस्प्परहने अनमु स्प्त
हुदैँ न ।
 क्रोमबक
ु हरू परु तकालय स्प्वतरण शाखाको डेरकबाि पैंचोमा लजानु र त्यही ैँ स्प्िताष गनषपु छष । कृ पया उि उपकरण
आिू न गएर तपाईलें परु तकालयको जनु शाखाबाि पैंचो स्प्लनभु एको स्प्थयो, त्यही ैँका कमषचारीलाई स्प्िताष गनषहु ोस् ।
त्यसो गनाषले तपाईलें उि उपकरण स्प्िताष गरे को खल
ु ाउन सस्प्जलो हुन्छ, काडष स्प्िताष पाउनहु ुन्छ र उि उपकरण अरू
कसलाई स्प्दन तयार हुन्छ । स्प्कताब स्प्िताष गनष रास्प्खएका ठूला बाकसमा क्रोमबक
ु नहालललदनहु ोस् ।
 स्प्बजल
ु ीमा जोड्ने तार र बोक्ने थलो (झोला) सस्प्हत गरी क्रोमबक
ु हरू परु तकालयमा जरतो राम्ररी काम गने
अवरथामा स्प्तनीहरूलाई लस्प्गएको स्प्थयो, त्यरत अवरथामा स्प्िताष गररनपु छष । कृ पया परू चाजष भएको क्रोमबक
ु स्प्िताष
गनषहु ोस् ।
 घर लजाैँदा क्रोमबक
ु पैंचो स्प्लने मास्प्नसको स्प्जम्मेवारीमा रहन्छ । पैंचो स्प्लने मास्प्नसहरूले क्रोमबक
ु चलाउैँदा
परु तकालयको इन्िरनेि रवीकायष ियोग नीस्प्त (internet acceptable use policy) को पालना गनषुपनेछ ।
 यस्प्द क्रोमबक
ु मा क्षस्प्त भएको छ, वा यसले काम गरररहेको छन भने यसलाई परु तकालय स्प्वतरण शाखाको डेरकमा
िकाषउनहु ोस् र कमषचारीहरूलाई क्षस्प्तको िकृ स्प्तबारे स्प्ववरण स्प्दनहु ोस् ।
 क्रोमबक
ु ियोग गरी पहुचैँ गररएका / साररएका कुन पस्प्न िाइल, तथ्याङ्क, वा व्यस्प्िगत जानकारीका लास्प्ग
परु तकालय स्प्जम्मेवार हुदैँ न । क्रोमबक
ु लाई ित्येक ियोगपस्प्छ िे रर पस्प्हलेको जरतो बनाइनेछ ।
 तथ्याङ्कको हास्प्न, वा गोप्यता आक्रमणहरूसस्प्हत क्रोमबक
ु को ियोगसम्बन्धी ित्यक्ष, अित्यक्ष वा पररणामात्मक
क्षस्प्तका लास्प्ग परु तकालयको कुन उत्तरदास्प्यत्व हुनेछन । क्रोमबक
ु ियोग गनेहरूले आफ्न जोस्प्खममा त्यसो गनषुपछष र
उहाैँहरू न उि कामका लास्प्ग पणू ष उत्तरदायी हुनहु ुन्छ ।
 परु तकालय उपकरण वा सेवाहरू ियोगसम्बन्धी गरकाननु ी कामहरू पस्प्न अस्प्भयोगको स्प्वषय हुनसक्छ ।
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क्रोमबुकको प्रयोग:
● क्रोमबक
ु चलाउनका लास्प्ग कीबोडषको मास्प्थल्लो दायाैँ कुनामा रहेको पावर बिन स्प्थचेर खोल्नहु ोस् ।
● तपाईलें पस्प्हले न दताष गरे को छ भने गगु लको लग-इन (Google login) वा यस्प्द छन भने अस्प्तस्प्थ (Guest) का रूपमा
क्रोमबक
ु चलाउने स्प्वकल्प छान्न सक्नहु ुन्छ ।
● वाइिाइ नेिवकष (Wi-Fi network) मा जोड्न स्प्रक्रन (screen) मा आउने स्प्नदेशनहरू पालना गनषहु ोस् ।
● नचलाएका बेला, क्रोमबक
ु आिैं रलीप मोड (स्प्नभेको जरतो अवरथा) मा जानेछ, वा तपाईलें यसलाई बन्द गनष सक्नहु ुन्छ ।
आर्ूलाई चार्हएका बेलामा चलाउन र्मल्ने अवस्थामा छ भनेर पक्का गनि क्रोमबक
ु लाई चाजि गनि नर्बसिनहु ोस् । क्रोमबक
ु चाजि गनि,
यएू सबी (USB) पोटिमा पावर एडाप्टर (power adapter) जोड्नहु ोस् र त्यसको अको छे उ र्बजल
ु ी आउने प्वाल (outlet) मा
जोड्नहु ोस् । कर्त चाजि भयो भन्ने संकेत र्स्क्रनको तल बायाुँ भागमा देर्िन्छ ।

समस्याहरू? सहायताका लालग कृपया स्थानीय लस्िङलिल्ड लसटी लाइब्रेरी आफ्नो कुनै शाखामा सम्पकक गनकहु ोस,् वा
लाइब्रेरीको वेबपेज हेनकहु ोस् ।
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क्रोमबक
ु मञ्जूरनामा
पै ैँचो ललने व्यलिको नाम-थरको िथमाक्षर ________ मसैँग इन्िरनेि पाउने उपकरण वा सेवाहरूमा पहुचैँ छन भन्ने
कबल
ु गछुष । मले उि पहुचैँ का लास्प्ग क्रोमबक
ु प ैँचो स्प्लइरहेको छु ।
कममचारी ियोजन
लिताक गनकपु ने लमलत: ______________
प ैँचो स्प्लने व्यस्प्िको नाम: __________________________________ िोन #________________
प ैँचो स्प्लने व्यस्प्िको दरतखत: _____________________________ स्प्मस्प्त: _____________________
प ैँचो स्प्लने व्यस्प्िको परु तकालय काडष नम्बर: ________________________________
क्रोमबक
ु आईडी ____________________ स्प्सररअल # ______________
घर लस्प्गएको स्प्मस्प्त: _________________ कमषचारीको नाम-थरको िथमाक्षर _____________
स्प्िताष गररएको स्प्मस्प्त: ________________ कमषचारीको नाम-थरको िथमाक्षर _____________

3

Chromebook Borrowing Agreement- 2022

।।

Springfield City Library

।।

Nepali (नेपाली)

