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 موجز قواعد استعمال خدمات سيليا المجانية  للمستخدمين الجدد

رابط  منبكاملها عمال قواعد االست. توجد خدمات سيلياللمستخدمين الجدد ليحتوي هذا الموجز على قواعد 

 كمستخدم ضم. يلتزم باتباع هذه القواعد كل شخص عندما ينwww.celia.fi/kayttosaannotاإلنترنت 

 لخدمات سيليا.

 حق استعمال كتب سيليا

كافة األشخاص الذين ال يستطيعون قراءة النصوص المطبوعة بسبب من قبل كتب سيليا  عماليحق است

سنوات.  4آخر. يمكن البدء باستعارة الكتب الصوتية اعتباراً من عمر نشاط أو مرض أو مانع إعاقة 

 سنة من العمر خدمة سيليا على مسؤولية ولي أمرهم. 15األشخاص تحت سن  يستخدم

  تفعيل خدمات سيليا

لعالي ا يجب على الشخص التسجيل كمستخدم لخدمات سيليا، وذلك إما في المكتبة العامة أو مكتبة المعهد

 دء باستعارة الكتب.بأو المدرسة كي يستطيع ال

ال يحتاج المستخدم إلى شهادة عن موانعه بالقراءة. يذكر العاملون للمستخدم حدود استعمال كتب سيليا 

حقوق الدراسة. يُعتبر المستخدم مسؤوالً عن صحة موانعه بالقراءة، أي أن من عند الضرورة تحققون وي

 ليا.له حق استعمال خدمات سي

 استعارة الكتب

 ب والعلوم مجانية، كذلك استعارة الكتب المدرسية مجانية.داستعارة كتب سيليا في األ

) Celianetلخدمة الشبكية سيليانت (لرموز الدخول على  وليهيحصل مستخدم خدمة الكتب الصوتية أو 

ما ال يزيد عن مائة كتاب ). يمكن للمستخدم أن يستعير mobiilisovellusواستعمال التطبيق الجوال (

  في الشهر.
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 اقتراحات للكتب المطلوب انتاجها

ب التي يرغب المستخدمون بانتاجها ضمن تشكيلة كت لوموالعب داألكتب  اقتناءتستقبل سيليا اقتراحات 

  سيليا.

ومرحلة الدرجة الثانية والدرجات العليا حسب سياسة كتب مرحلة الدراسة األساسية تشكيلة يتم تكملة 

مع  القتناءابناًء على اقتراحات متوفر إلى شكل المواد الدراسية الجديدة حويل انتاج المواد الدراسية. يتم ت

 .المعينة بعض القيود

 عواقب سوء االستعمال

من قانون حقوق الطبع والنشر لغرض االستخدام الشخصي  17بموجب المادة منتجة اد كتب سيليا هي مو

يعها زتو وأآلخرين االمواد لألشخاص هذه القراءة. يحظر تسليم عانون من عسر الذين يمن قبل األشخاص 

ألصلي تم تنزيلها لتحديد المستخدم ايعبر شبكة اإلنترنت. تتم إضافة عالمة مائية رقمية إلى الكتب التي 

  .للكتاب

ً المستخدم تجريد ؤدي الخرق الجسيم والمتكرر لشروط االستخدام هذه إلى ي  لوصول إلىاحق من  مؤقتا

حرير ، فيتم تبشكل واضح سيليا. أما إذا كان األمر يتعلق بخرق أو مخالفة لحقوق الطبع والنشر خدمات

 بالغ جنائي بذلك.

 مستخدمي الخدمات إعالموحماية المعلومات 

 نلسيليا أ يحقمعلومات سيليا. تُحفظ المعلومات الناتجة في سياق التسجيل وأثناء االستخدام في منظومة 

مزيد ن تجدوواسطة قنوات اإلعالم المناسبة. ترسل للمستخدمين أشياء تتعلق باستعمال الخدمات وذلك ب

 .www.celia.fi/tietosuojaرنت تمن المعلومات عن حماية المعلومات من رابط اإلن

 وتُعتبر سارية المفعول حتى إشعار آخر. 26/02/2018تم تحديث قواعد االستخدام في 


