
THÔNG BÁO CHO NHỮNG NGƯỜI SỬ 
DỤNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG HOUSTON 

Thư Viện Công Cộng Houston là nơi để đọc sách báo, nghiên cứu, và làm bài vở; nơi tham gia vào những 

chương trình, hoạt động và các buổi họp; và, để sử dụng hoặc mượn tài liệu Thư Viện. Chúng tôi yêu cầu sự 

hợp tác của các bạn trong việc duy trì một môi trường nơi tất cả độc giả Thư Viện có thể cùng sử dụng và  thụ 

hưởng những tài liệu, dịch vụ, và các thích nghi tại Thư Viện. Những điều luật này được áp dụng vì vấn đề tiện 

nghi và bảo vệ cho tất cả những người sử dụng Thư Viện. Những điều luật này sẽ được thi hành một cách 

nghiêm chỉnh bởi nhân viên Thư Viện và nhân viên an ninh. Tất cả những người sử dụng Thư Viện phải tuân 

theo những điều luật về hành xử được liệt kê dưới đây:  

Các hành vi và hoạt động sau đây bị cấm ngặt tại những nơi thuộc phạm vi của Thư Viện và Thư Viện 
Lưu Động:  

1. Những hành vi có thể bị truy tố theo bộ luật hình sự hoặc dân sự.
2. Hành hạ thể xác kẻ khác, hành hung, công khai dâm ô, công xúc tu sỉ hoặc gây rối trật tự.
3. Sử dụng những ngôn từ tục tĩu, lăng mạ, xúc phạm hay đe dọa.

4. Sở hữu hoặc đang bị ảnh hưởng của rượu hay ma túy.
5. Làm hư hại hoặc phá hủy tài sản Thư Viện.
6. Mang vũ khí trái phép.
7. Hăm dọa, rình rập, quấy rối, nói lớn tiếng, hoặc hành vi khác gây trở ngại hay phá tan sự yên tĩnh trong Thư Viện ảnh

hưởng đến việc sử dụng và thụ hưởng những thích nghi, dịch vụ, hoặc chương trình Thư Viện của người dùng.
8. Tháo gỡ các thiết bị an ninh và an toàn.
9. Hút bất kỳ loại thuốc nào.
10. Sử dụng bất cứ sản phẩm thuốc lá nào.
11. Gạ gẫm mua bán, xin chữ ký thỉnh cầu, hay phân phát hoặc niêm yết quảng cáo/tài liệu mà không có sự chấp thuận của

Thư Viện.
12. Bày bừa vật sở hữu cá nhân không liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Thư Viện.
13. Bỏ túi xách của mình không trông coi.
14. Không mang giày hay áo, hoặc mặc y phục thấy được đồ lót hay bộ phận kín trên người.
15. Xem tài liệu được coi là tục tĩu, khiêu dâm trẻ em, hoặc gây tai hại cho trẻ em, là những điều khoản được ghi trong Luật

Bảo Vệ Trẻ Em Trên Internet và Bộ Luật Hình Sự Texas.

Các hành vi, hoạt động và/hoặc những thứ bị cấm trong tất cả Thư Viện: 
1. Ăn hay uống (trừ những loại có nắp đậy), ngoại trừ trong khu vực quy định.
2. Mang thực phẩm đóng gói hoặc không đóng gói, trừ các khu vực được cho phép.
3. Mang theo thú vật, trừ thú vật phục vụ người khuyết tật.
4. Ngủ gục hay áp đầu xuống bàn(trừ trẻ sơ sinh), và để bàn chân hay chân lên bàn ghế.
5. Mang tài liệu Thư Viện vào phòng vệ sinh.
6. Sử dụng phòng vệ sinh của Thư Viện để thay quần áo, cạo râu, tắm rửa hoặc bất kỳ loại sử dụng nào khác ngoài mục

đích của nó.
7. Thân thể hôi hám thiếu vệ sinh gây khó chịu cho người khác.
8. Túi ngủ, chăn mền, ba lô khung, va li, hoặc túi lớn chiều dài hay chiều cao trên ba feet. Chỉ cho phép mang vào tối đa hai

túi xách bất cứ loại nào, và không được bỏ mặc đồ vật không trông coi hoặc để ngổn ngang gây trở ngại cho người khác.
9. Những vật dụng có thể được dùng như vũ khí, kể cả nhưng không giới hạn, những dụng cụ thể thao chẳng hạn như gậy

bóng chày, ván trượt, v.v...

Phụ huynh/giám hộ/người chăm sóc có trách nhiệm giám sát các hoạt động và kiểm soát hành vi của con em mình 

khi trong Thư Viện. Trẻ em dưới bảy tuổi không thể để một mình bất cứ lúc nào. Trẻ em từ bảy đến mười bốn tuổi 

không nên bỏ mặc quá một tiếng không người trông coi hoặc vào giờ đóng cửa, trừ khi đang tham dự một chương 

trình nào của HPL.  

Tất cả tài liệu Thư Viện muốn mượn phải qua thủ tục mượn sách tại quầy lưu hành. Nếu nhân viên Thư Viện hay 

an ninh có lý do rõ ràng để nghi ngờ một độc giả Thư Viện đang cố tình rời Thư Viện với các tài liệu Thư Viện chưa 

được mượn ra, nhân viên có quyền chất vấn và yêu cầu người đó cho khám xét bất cứ những túi xách có đủ kích 

thước để chứa đựng tài liệu Thư Viện. Lấy cắp tài liệu Thư Viện là một tội nghiêm trọng và có thể đưa đến hậu quả 

bị truất quyền độc giả vĩnh viễn, cấm ngặt không được đặt chân đến các Thư Viện, sử dụng tài liệu hay dịch vụ, 

và/hoặc bị bắt giữ.  

Bất cứ ai vi phạm những điều luật trên có thể bị yêu cầu rời khỏi Thư Viện dựa theo chính sách hành chính hoặc bị 

bắt giữ, nếu pháp luật cho phép. Vi phạm nghiêm trọng có thể dẫn đến hậu quả bị truất quyền độc giả, cấm ngặt 

không được đặt chân đến các Thư Viện, cũng như sử dụng tài liệu và các dịch vụ. 

Xin hãy thông báo ngay cho nhân viên Thư Viện và/hoặc nhân viên an ninh nếu bạn chứng kiến kẻ nào vi phạm 
một trong những điều luật về hành xử trên. 

Vi phạm luật hình sự xâm phạm trái phép hoặc những điều luật và 
quy định này có thể bị truy tố. Những điều luật và quy định này đã 
được ban hành theo thẩm quyền của Mục 24-5 và Điều IX, 
Chương 21 của Bộ Luật Pháp Lệnh, Thành Phố Houston, Texas. 
Xin xem Texas Bộ Luật Hình Sự Texas §30.05 (liên quan đến 
phạm pháp hình sự) và §31.03 (liên quan đến hành vi trộm cắp). 
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