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 ستاسو په کار راتلونکې کمپوترې
   

 

  
 

ت او سافټ وئير کمپوترې، مفت رسائي سره. تاسو مفت انترني 700ستاسو لپاره په عمومي کتابتونو کښې 
 استعمالولې شئ )ماشومان او ځوانان(

  

 د کمپوترو مفت استعمالو     

  

 د ميلمنو لپاره
  

دقيقو پورې  15د پيرس ښار په ټولو عمومي کتابتونو کښې دې کمپوترو ته د "ميلمنو" کمپوترې وائي او دا کمپوتري بغير د رجستريشن د 
 استعمالول شي. 

 

 د نوم ثبت شوو لپاره
  

کالو عمر واال استعمالولې شي. د  12دا کمپوترې د نومکښلو کارنوالو لپاره دي د چا کارت چې ال اتباري وي. د "اديولت" په نوم کمپوترې د 
کالو نه زيات عمر واال نشي استعمالولې.  18"ژونيس" په نوم کمپوترې د   

  
 کارن شناخت

 
هغه کارت ليکلې شوې دې کوم چې تاسو ته د پيرس په کتابتونو کښې د نوم ثبت کولو  ستاسو کارن شناخت هغه نمبر دې کوم چې ستاسو په

(16021979ستاسو د زيږيدو نيټه ده )مثال په توګه  پاس ورډپه ترڅ کښې درکړې شوې دې. ستاسو   
 

 د استعمال لپاره وخت

 
ې نه تر يکشنبې پورېشنبسه د  –دولس کلن او يا زيات عمر لرونکو لپاره :  د ورځې دوه ساعته     -  

شنبې نه تر يکشنبې پورې سه د  -د دولس کالو نه کم عمر لرونکو لپاره :  د ورځې يو ساعت     -  
 

 د کمپوترو نيول
 

نه به په يو څو کتابتونو کښې د کمپوترو د نيولو سروس پيل کيږي. د دغه کتوبتونو ليست به په پاڼه ليدل کيدې شي. په دې  2015د مني 
ورځو لپاره نيولې شئ. 14دغه کمپوترې بغير د نيولو نه تاسو ميسر دي. تاسو دغه کمپوترې له مخکښې نه د وخت هم   

ې شي، نو دا سروس ستاسو لپاره عارضي بنديدې شي. په دې لړ کښې د نورو د کمپوترو نيوکې نيمګرې پات 3په څلورو هفتو کښې چې  
 معلوماتو تر السه کولو لپاره د خپل کتابتون سره رابطه اوکړئ.

  

 بيال بيل خدمتونه
  

  او د تيز سپيډ انترنيت ته رسائي محفوظ -
 افس سافټ وئير اپليکيشنز د اي ميل لپاره، او سپريډ شيټ )مفت افس ( -

سافټ وئير )ډرائينګ، فوتو ايډيټنګ، موسيقي، ويډيو، ستور پوهنه، کيميا( بيال بيل -  
 

 تاسو خپل کار په يو ايس بي کښې ساتلې شئ او يا اي ميل کولې شئ. خو د پرينټر سهولت نشته.  

 
 
 
 

 د پيرس ښار په کتابتونو کښې د عمومي کمپوترو په اړه ژمنه 

ډالۍ ده. تاسو له پکار دې چي بايد د دې کتابتونو د قانون احترام اوکړئ.  هاړخه ستاسو لپاره يوعمومي کمپوترې د پيرس ښار د کتابتونو له   

 تاسو له پکار دي چې د هغه ټولو څيزونو خيال اوساتئ کوم چې ډير نازک دي، د مثال په توګه سکرين، کي بورډ، ماؤس او هيډ فون.

:اونۀ کړي  کارونهچې دا الندې ذکر شوې له پکار  استعمالونکو  



 
کمپوترو سره لګول. مختلف تارونه د مختلو -  

.نه عالوه( او هيډ فون خپل يو څيز د کمپوتر سره لګول )د يو ايس بي -  

 د کمپوتر هارډوئر او سافټ وئر کښې ګوتې وهل او بدلول. -

 داسې سروسز او ريسورسز ته تلل چې د هغې اجازه کتابتون نۀ وي ورکړې. -

کول، يا د بهرني کمپوتري پروګرامونه چلول. د پروګرام انستالولو هڅه -  

 نوره هغو سامانونو ته رسائي کول له کومو سره چې دا کمپوتر په نيت ورک کښې دي. -

 .په فلتر سترګې پټول -
 

بل کس د شناخت نمبر استعمالول د  -  

 بل کس ته د خپل شناخت د استعمال اجازه ورکول -

وائيس( غوښتنه کولچې پخپله ړوند يا کوڼ نۀ وي او د يو وزله )ډي -  

د خپل وخت د ختميدو سره خپله چوکۍ بل کس ته پريږدي.په شناخت نۀ غوښتونکو کمپوترو باندې، يو کارن له پکار دې چې   

 
 قواعد و ضوابط )قانون(

 

کښې د قانون الندې  د پيرس ښار د کتابتونو ملتي ميديا سيستم خپل قانون لري چې احترام يې بايد اوشي. او د احترام د نۀ کولو په صورت
 سزا لري چې هغې کښې مالي جريمه او قيد و بند شامل دي. 

 
: په دې کښې دا الندې ذکر شوې خبرې هم شته    

 
ونه کتل سخت منع دي کوم چې د پيرس ښار کتابتونونه له ټولو لپاره خالص دي. بربنډ او يا د تشدد واال ويب سائتد ماشومانو تحفظ :   -

ان رسوي کوم چې کيدائ شي چې د يو ماشوم له نظره تير شي. داس ويب سئتونه هم منع دي کوم کښې چې د انسان وقار ته زي
(24-227او   23-227ماشومان ښودلې شوې وي )قانون نمبر   

 
، دا يا ختمول )...( د يو سيستم کار خرابول )...(  او يا په سيستم کښې ډيټا بدلول"يو سيستم ته په دهوکه ورننوتل په کمپوتر دهوکه :   -

   پورې( 7نه تر  1-323." د جرم کولو کوشيش هم سزا لري )قانون نمبر ټول قانوني جرمونه دي
 

هر ليکوال سره د خپلو ليکنې حق دې. د انتيليکچول پراپرتي د قانون ماتول سزا لري. د خپل ذاتي استعمال نه د ليکواالنو حقوق :  -
  ې.وال د اجازې نه بغير استعمالول جرم دعالوه، د يو ليکوال ليک يا تخليق د ليک

 

چلند په اړه قانوند د عمومي کمپوترو د استعمال او د استعمالونکو   
 

هغه کارن کوم چې د کمپوتر د استعمال په شرطونو باندې عمل نۀ کوي او يا دغه شرطونه اخوا ديخوا کوي، د پيرس د ښار کتابتونو ته دننه 
لو ته به نۀ پريښودلې کيږي.کيدو او يا کمپوترو استعمالو  


