(Vietnamese)

Mượn Chromebook của Thư viện Thành phố Springfield

Chào mừng quý vị đến với chương trình mượn Chromebook (máy tính xách tay nhỏ) của Thư
viện Thành phố Springfield!

Chromebook dùng trong chương trình này được cung cấp qua ngân khoản tài trợ của
Quỹ Kết nối mạng khẩn cấp (Emergency Connectivity Fund, ECF) từ Ủy ban Truyền
thông Liên bang (Federal Communications Commission, FCC). Mục tiêu của chương
trình này là giúp những người không có khả năng tài chánh được sử dụng công nghệ
cần thiết để kết nối mạng Internet.
Dưới đây là một số điều cần biết trước khi mượn Chromebook:

Người mượn Chromebook phải đủ 18 tuổi và không vi phạm điều gì đối với thư viện.
Mỗi gia đình chỉ được phép mượn một Chromebook.
Quý vị được mượn và sử dụng Chromebook trong 14 ngày. Nếu quý vị không trả
Chromebook lại trong vòng 3 ngày sau ngày phải trả, máy sẽ bị tắt và Chromebook
không còn sử dụng được. Không được phép gia hạn.
Phải mượn Chromebook từ quầy cho mượn sách của thư viện và trả lại tại đây. Vui
lòng đích thân trực tiếp mang trả máy tính cho nhân viên tại cùng địa điểm thư viện nơi
mượn máy tính để họ có thể xóa thông tin của máy tính khỏi thẻ thư viện của quý vị và
chuẩn bị máy tính sẵn sàng cho người mượn kế tiếp. KHÔNG được cho Chromebook
vào thùng trả sách khi mang đi trả.
Cùng với Chromebook, quý vị phải trả dây nguồn và túi đựng máy tính cho Thư viện
trong tình trạng hoạt động tốt như khi lúc mượn. Vui lòng sạc đầy Chromebook trước
khi trả.
Trong thời gian mượn, Chromebook thuộc trách nhiệm của người mượn. Người mượn
sẽ phải tuân theo mọi quy định sử dụng Internet được chấp nhận của thư viện khi dùng
Chromebook.
Nếu Chromebook bị hư hoặc không hoạt động, vui lòng trả máy lại tại quầy cho mượn
sách của thư viện và báo cáo tình trạng hư hại với nhân viên.
Thư viện sẽ không chịu trách nhiệm đối với tập tin, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào
mà quý vị sử dụng hay truyền đi bằng Chromebook. Sau khi quý vị trả Chromebook,
mọi thông tin trong máy sẽ được xóa và máy sẽ được chuẩn bị lại như tình trạng ban
đầu.
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Thư viện sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp
hoặc do hậu quả liên quan đến việc sử dụng Chromebook, bao gồm mất dữ liệu hoặc
xâm phạm quyền riêng tư. Người sử dụng Chromebook phải chấp nhận mọi rủi ro và
hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Mọi hành vi bất hợp pháp liên quan đến máy móc, dụng cụ hoặc dịch vụ của Thư viện
cũng có thể bị truy tố trước tòa.
Cách sử dụng Chromebook:
● Mở Chromebook lên bằng cách nhấn nút nguồn ở cạnh bên của máy.
● Quý vị có thể dùng một tài khoản đăng nhập Google đã có, hay dùng tài khoản
sử dụng tạm (Guess) nếu quý vị không có tài khoản.
● Theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối với hệ thống Wi-Fi.
● Khi quý vị ngừng dùng máy, Chromebook sẽ tự động đi vào trạng thái ngủ (sleep
mode), hoặc quý vị có thể tắt hẳn.
Hãy nhớ sạc Chromebook để máy luôn sẵn sàng khi quý vị cần sử dụng. Khi cần sạc
Chromebook, cắm bộ nguồn vào cổng USB và cắm vào ổ cắm. Quý vị có thể xem mức
nguồn đã sạc ở phía dưới của màn hình, góc bên trái.

Nếu có vấn đề gì... Vui lòng liên lạc với chi nhánh Thư viện Thành phố Springfield
địa phương để được giúp đỡ, hoặc vào trang mạng của Thư viện.
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XÁC NHẬN THỎA THUẬN MƯỢN CHROMEBOOK
Chữ ký tắt của người mượn ____ Tôi xác nhận nơi đây rằng tôi không có máy tính,
dụng cụ hoặc dịch vụ để vào mạng Internet. Tôi mượn Chromebook để được sử dụng
mạng.
Staff Use (Phần dành riêng cho nhân viên)
Due date (Ngày phải trả): ______________
Borrower Name (Tên người mượn): __________________________________
Phone # (Số điện thoại)________________
Borrower Signature (Chữ ký của người mượn): ________________________________
Ngày: _____________________
Borrower Library Card Number (Số thẻ thư viện của người mượn): ________________
Chromebook ID (Số ID của Chromebook) ________________
Serial # (Mã serial) ________________
Ngày mượn: ______________ Chữ ký tắt của nhân viên _____________
Ngày trả: ______________ Chữ ký tắt của nhân viên _____________

