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 ): المزید من تفاصیل ومعلومات الخصوصیة NYPLالخصوصیة في مكتبة نیویورك العامة ( 

(حسب المذكور  )NYPLالتي قد یختار األعضاء تقدیمھا إلى مكتبة نیویورك العامة (سؤال: ما ھي "أنواع المعلومات" 
 ))؟NYPLالعامة (لمكتبة نیویورك  )Privacy Policy( سیاسة الخصوصیة.أ من 2في القسم 

عند التسجیل للحصول على حساب لخدمات المكتبة أو للحصول على بطاقة مكتبیة، نطلب منك مشاركة معلومات معینة معنا. إذا سجلت  
معنا، فنمنحك الفرصة لمراجعة بعض المعلومات التي قدمتھا لنا، وعند االقتضاء، تحدیثھا أو تغییرھا أو حذفھا. في حالة إلغاء تفعیل  

قد ال تتمكن من مواصلة استخدام بعض خدمات  — مثل رقم بطاقة المكتبة الخاص بك—ساب بطاقة المكتبة أو حذف المعلومات الرئیسیةح
 المكتبة التي تتطلب التسجیل. 

 األعضاء تقدیمھا للمكتبة وما قد یشملھم. فیما یلي بعض أنواع المعلومات التي قد یختار 

أي معلومات یمكن أن   ):Personally Identifiable Information, PIIمعلومات التعریف الشخصیة ( ●
تحدد ھویتك شخصیًا، مثل اسمك وعنوانك الفعلي وعنوان بریدك اإللكتروني ورقم ھاتفك والرمز الشریطي للمكتبة 

 علومات المماثلة.ومعلومات الدفع وغیرھا من الم
ھذا دلیل على المعلومات، مثل رخصة القیادة، وبطاقات الھویة األخرى الصادرة عن   التحقق من محل اإلقامة: ●

للحصول على قائمة كاملة بأشكال إثبات محل  ھنا الحكومة، وفواتیر الخدمات التي تحتوي على عنوان بریدي (انقر
ال نخزن أي معلومات أخرى من وثیقة  فقط للتحقق من العنوان وتاریخ المیالد.اإلقامة المقبولة)، والمستخدمة 
 (وثائق) التحقق الخاصة بك.  

یشمل ھذا أي شيء قمت بإنشائھ وتختار جعلھ عاًما باستخدام خدمات المكتبة الخاصة بنا،   المحتوى المشارك: ●
  وحساب المستخدم المسجل الخاص بك وأي معلومات اخترت عرضھا قد ترافق المحتوى المشارك الخاص بك.

عي الخاصة بك یشمل ذلك خیار استخدام حسابات وسائل التواصل االجتما معلومات وسائل التواصل االجتماعي: ●
ونشر المحتوى على صفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا، أو مواقع حشد المصادر الخاصة بنا، أو في  

 أي مكان آخر على اإلنترنت، والمعلومات التي تسمح بمشاركتھا معنا. 
الشخصیة المتعلقة بك یشمل ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور ومجموعة من األسئلة  بیانات اعتماد تسجیل الدخول: ●

والتي یتم توفیرھا ضمن عملیة إنشاء حساب المستخدم عبر اإلنترنت الذي یسمح لك بمشاھدة سجالت المكتبة  
 الخاصة بك في أي وقت عن طریق تسجیل الدخول إلى حسابك.

یحتوي ھذا على معلوماتك الشخصیة المتعلقة باستخدامك الشخصي لمواد المكتبة المتداولة وغیر   سجل المكتبة: ●
المتداولة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، عملیات البحث في قاعدة بیانات الكمبیوتر، ومعامالت اإلعارة 

ورسائل الفاكس، وطلبات نسخ مواد المكتبة،  بین المكتبات، واالستفسارات المرجعیة، ورسائل البرید اإللكتروني، 
  وطلبات حجز الملكیة، واستخدام المواد السمعیة والبصریة مثل األفالم والموسیقى.

 

عن العضو (حسب المذكور في  ) تلقائیًاNYPLالتي قد تجمعھا مكتبة نیویورك العامة (ما "أنواع المعلومات"  سؤال:
 ))؟NYPLیویورك العامة (.ب من سیاسة خصوصیة لمكتبة ن2القسم 

عندما تستخدم خدمات المكتبة الخاصة بنا، مثل موقعنا اإللكتروني وتطبیقات الھاتف المحمول، تقوم خوادم الكمبیوتر لدینا 
تلقائیًا بالتقاط وحفظ المعلومات إلكترونیًا حول استخدامك لخدمات المكتبة الخاصة بنا. مرة أخرى، نتأكد من جمع الحد  

ط من البیانات الالزمة لعمل خدماتنا. في معظم الحاالت ال نخزن ھذه البیانات، وبینما ننظر في بعض األحیان  األدنى فق
إلى البیانات المجمعة، فإننا ال نركز علیك كفرد. تشمل أمثلة المعلومات التي قد نجمعھا عنوان بروتوكول اإلنترنت  

)Internet Protocol, IP ،وموقعك العام، ونوع متصفح الویب أو نظام التشغیل أو الجھاز  ) للكمبیوتر الذي تستخدمھ
اإللكتروني، وتاریخ زیارتك ووقتھا ومدتھا، والموقع الذي زرتھ مباشرةً قبل الوصول إلى موقعنا، والصفحات التي  

لومات یتم  زرتھا على موقعنا، واألبحاث/ االستفسارات التي أجریتھا أو بیانات التفاعل األخرى. الحظ أن ھذه المع
 التقاطھا بطریقة مجمعة ولیس بأي طریقة فردیة یمكن التعرف علیھا. 

 

https://www.nypl.org/help/library-card/terms-conditions#Eligibility
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 فیما یلي أمثلة ألنواع المعلومات التي قد نجمعھا تلقائیًا عن العضو. 

على سبیل المثال، یُستخدم ھذا بإیجاز للتحقق من موقعك عند التقدم  ) الخاص بك: IPعنوان بروتوكول اإلنترنت ( ●
 بطاقة مكتبة رقمیة، ولكن ال یُخَزن بعد عملیة التحقق.للحصول على 

على سبیل المثال، یُستخدم ھذا أیًضا، لكنھ ال یُخَزن، للتحقق من موقعك عند التقدم للحصول على بطاقة  موقعك:  ●
) أو تطبیقات المحمول األخرى الخاصة بنا بإیجاز للتحقق من SimplyEمكتبیة رقمیة، أو استخدام تطبیق (

 قك لبطاقة مكتبة.استحقا
تُستخدم ھذه البیانات بشكل مجمع وھي نوع متصفح الویب أو نظام التشغیل أو الجھاز اإللكتروني الذي تستخدمھ:  ●

 غیر خاصة بك، لكنھا تُستخدم لكي نجمع المقاییس الشاملة حول كیفیة استخدام منتجاتنا وخدماتنا الرقمیة.   
ذه البیانات بشكل مجمع وھي غیر خاصة بك، لكنھا تُستخدم لكي نجمع تُستخدم ھتاریخ زیارتك ووقتھا ومدتھا:  ●

 المقاییس الشاملة حول كیفیة استخدام منتجاتنا وخدماتنا الرقمیة. 
تُستخدم —ال یتم التقاط ھذا بطریقة فردیة یمكن التعرف علیھاالموقع الذي زرتھ مباشرةً قبل الوصول إلى موقعنا:  ●

ر خاصة بك، لكنھا تُستخدم لكي نجمع المقاییس الشاملة حول كیفیة استخدام منتجاتنا ھذه البیانات وھي مجمعة وغی
 وخدماتنا الرقمیة. 

تُستخدم ھذه البیانات بشكل مجمع وھي غیر خاصة بك، لكنھا الصفحات التي شاھدتھا على موقعنا اإللكتروني:   ●
 دماتنا الرقمیة. تُستخدم لكي نجمع المقاییس الشاملة حول كیفیة استخدام منتجنا وخ

تُستخدم ھذه البیانات بشكل مجمع وھي  األبحاث/ االستفسارات المعینة التي أجریتھا، أو غیرھا من بیانات التفاعل:   ●
 غیر خاصة بك، لكنھا تُستخدم لكي نجمع المقاییس الشاملة حول كیفیة استخدام منتجنا وخدماتنا الرقمیة. 

 .أ)4كیف تُستخدم معلوماتي الشخصیة، ومن یمكنھ الوصول إلیھا؟ (من القسم  سؤال:

بناًء على خدمات المكتبة المحددة التي تختار استخدامھا، فیما یلي بعض األمثلة على الطرق التي نستخدم بھا معلوماتك من  
 أجل تقدیم ھذه الخدمات لك.

 

ى أسماء أو غیرھا من تفاصیل التعریف الشخصیة المتعلقة سجالت المكتبة ھي سجالت تحتوي عل سجالت المكتبة: ●
بمستخدمي المكتبة وتشمل، على سبیل المثال ال الحصر، سجالت التداول، أو عملیات البحث في قاعدة بیانات  

 الملكیة،الكمبیوتر، أو معامالت اإلعارة بین المكتبات، أو االستفسارات المرجعیة، أو طلبات النسخ، أو طلبات حجز 
 أو استخدام الصوتیات/ المرئیات أو األفالم أو التسجیالت الصوتیة. 

إذا اختار المستخدم تقدیم عنوان برید   التحقق من المعلومات الشخصیة ومحل اإلقامة إلصدار البطاقات المكتبیة ●
نستخدم  ) إلرسال تنبیھات الحساب وغیرھا من المراسالت.NYPLإلكتروني، قد تستخدمھ مكتبة نیویورك العامة (

سجالت المكتبة للمساعدة في الحفاظ على مجموعاتنا، وللتحقق من سجالت غرامات المستخدمین المسددة وغیر  
 المسددة. 

تُستخدم، وفقًا لما تسمح بھ أنت ووفقًا   المحتوى المشارك وبیانات اعتماد تسجیل الدخول وسجالت المكتبة: ●
 و مخصصة. للتفضیالت التي أنشأتھا، لتقدیم خدمات محّسنة أ

تُستخدم لتوفیر الوصول إلى الكتب  المعلومات الشخصیة وبیانات اعتماد تسجیل الدخول والتحقق من محل اإلقامة: ●
 اإللكترونیة عبر تطبیقات الھاتف المحمول الخاصة بنا. 

 تُستخدم عند جمع أو معالجة المدفوعات والغرامات ومشتریات متجر البیع بالتجزئة. المعلومات الشخصیة: ●
 تُستخدم إلدارة العروض الترویجیة والدراسات االستقصائیة.  المعلومات الشخصیة: ●
 تُستخدم لتوفیر فرص زیادة التفاعل مع المكتبة عبر الدعوة وحمالت جمع التبرعات. المعلومات الشخصیة: ●
ك األقراص  ھذه ملفات صغیرة من الحروف واألرقام التي نخزنھا على متصفحك أو محر ملفات تعریف االرتباط: ●

الثابتة بجھاز الكمبیوتر الخاص بك. یمكن تخزینھا إما لجلسة واحدة على المتصفح أو بشكل دائم. نستخدم ملفات  
تعریف االرتباط لجمع المعلومات عن أنشطة تصفحك، وتمیزك عن المستخدمین اآلخرین، وتقدیم الوظائف، وتحلیل  

 تباط التي قد نستخدمھا لجمع المعلومات كاآلتي: استخدام خدمات المكتبة. أنواع ملفات تعریف االر
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o .تعد بعض ملفات تعریف االرتباط ذات ضرورة قصوى إلتاحة   ملفات تعریف االرتباط ذات الضرورة القصوى
 خدمات المكتبة لك. ال یمكننا تزویدك بالخدمات دون ھذا النوع من ملفات تعریف االرتباط.

o  .تُستخدم ھذه الملفات للتعرف علیك عند عودتك إلى خدمات المكتبة. یتیح لنا  ملفات تعریف االرتباط الوظیفیة
 ذلك تكییف المحتوى الخاص بنا لك وتذكر تفضیالتك (على سبیل المثال، اختیارك للغة أو المنطقة).

o .لیل من  نستخدم أیًضا ملفات تعریف االرتباط ألغراض التح ملفات تعریف االرتباط التحلیلیة أو الخاصة باألداء
أجل تشغیل خدماتنا والحفاظ علیھا وتحسینھا. یجوز لنا استخدام ملفات تعریف االرتباط التحلیلیة الخاصة بنا أو 

لجمع ومعالجة بیانات تحلیالت معینة  Google Analyticsاستخدام مقدمي تحلیالت الجھات الخارجیة مثل 
عن استخدامك للمواقع اإللكترونیة والتطبیقات والموارد   بالنیابة عنا. قد یجمع ھؤالء المقدمون أیًضا المعلومات

عن طریق تثبیت المكون اإلضافي   Google Analyticsاألخرى عبر اإلنترنت. یمكنك إلغاء االشتراك في 
 .ھناالموجود  Googleلمتصفح 

 ) معلوماتي؟ NYPL.أ): كیف تستخدم مكتبة نیویورك العامة (4(من القسم  سؤال

باإلضافة إلى معلومات حساب بطاقة المكتبة، قد تستخدم المكتبة معلومات إضافیة لألغراض التالیة لتحسین الخدمات 
 وتعزیزھا:  

 معلومات التسجیل بالفعالیات، بما في ذلك االسم وعنوان البرید اإللكتروني   ●
 رامج التعلیمیة الب ●

 نجمع معلومات التعریف الشخصیة كجزء من البرامج المعتمدة على التسجیل ○
 نستخدم معلومات التعریف الشخصیة للتفییمات الداخلیة/ الخارجیة ○
 نستخدم صور/ مقاطع فیدیو المشتركین بالبرامج على موقعنا اإللكتروني (بعد الحصول على موافقة) ○
 موقعنا اإللكتروني (بعد الحصول على موافقة)نستخدم منتج العمل على  ○
) أو األعضاء حسابًا NYPLبرامج/ منصات برامج تكنولوجیا التعلیم التي تُنشئ مكتبة نیویورك العامة ( ○

 عبرھا أو التي نمنح حق الوصول إلیھا
 ) اإلخباریة NYPLنجمع المعلومات لنشرات مكتبة نیویورك العامة ( ○
) (في NYPL" في مكتبة نیویورك العامة (Studio 40یة الوصول إلى " لتمكین منح األعضاء إمكان ○

)) Stavros Niarchos Foundation Library, SNFLمكتبة مؤسسة ستافروس نیاركوس (
 ولتوفیر التدریب المسبق 

 للبرامج التي تمولھا الوالیة (مثل محو األمیة والتدریب اللغوي) ○
   لبرامج الخدمات الوظیفیة  ○

جیل في البرامج والفصول الدراسیة (على سبیل المثال، اإلنكلیزیة لمتحدثي اللغات األخرى معلومات التس ●
)ESOL  (وفصول التكنولوجیا، وبرامج لألطفال والمراھقین ،( 

المعلومات مجھولة المصدر أو المجمعة من الدراسات االستقصائیة (النوع االجتماعي، والدخل، والتعلیم)،  ●
 البیانات األخرى التي تُجمع بشكل مجھول، وتُستخدم وھي مجمعة  

المراسالت اإللكترونیة: یتم جمع عناوین البرید اإللكتروني وتفضیالت التواصل اإللكتروني إلرسال الرسائل   ●
 خباریة اإللكترونیة إلى المشتركیناإل

معلومات حمالت المناصرة: یتم جمع المعلومات التي تشمل االسم والعنوان وعنوان البرید اإللكتروني لحمالت   ●
المناصرة، ویمكن إرسال رسائل ومعلومات األعضاء إلى المسؤولین المنتخبین أثناء الحملة كما ھو موضح في  

 رة صفحات الویب الخاصة بالمناص
جمع التبرعات: یتم استخدام االسم والعنوان وسجل التبرعات (ال یوجد سجل ببطاقات االئتمان أو المؤسسات  ●

 األخرى التي تبرع لھا األشخاص) من أجل اقتراح مبالغ التبرع
 قد تستخدم خدمات الجھات الخارجیة المعلومات لسیاسات الخصوصیة الخاصة بھم  ●

 بلغ األعضاء بموعد وكیفیة استخدام معلوماتھم ألغراض البرنامج.في كل الحاالت قدر اإلمكان، ن

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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 .ج): ما الذي تعنیھ "مشاركة المحتوى للجمھور" وكیف یمكنني التحكم بذلك؟4(من القسم  سؤال

للجمھور. قد یمكنك حذف إذا اخترت مشاركة المحتوى أو التعلیقات من خالل برامجنا أو خدماتنا عبر اإلنترنت، فقد یتاح المحتوى المشارك 
بعض المحتوى الذي قمت بمشاركتھ، ولكن قد یستمر ارتباط بعض المحتوى التفاعلي المشارك بك أو بحساب المستخدم المسجل الخاص بك،  

 حتى بعد إیقاف حسابك. فیما یلي بعض األمثلة عن أنواع المحتوى الذي یمكن مشاركتھ للجمھور. 
االستقصائیة مجھولة المصدر أو المستخدمة بإذن (على سبیل المثال، االقتباسات المجھولة المقدمة  تعلیقات الدراسات  ●

 في الرد على الدراسات االستقصائیة) 
تعلیقات المدونات، والتعلیقات أو "اإلعجابات" على وسائل التواصل االجتماعي، وتعلیقات حملة المكتبة، والبیانات   ●

 "المالحظات الملصقة" الرقمیة)  المقدمة (على سبیل المثال، 
 ) Google Playأو   App Storeأو   Google businessالمراجعات العامة (مثل المراجعات المنشورة على  ●
 الصور التي یمكن مشاركتھا بعد حصول المكتبة على إذن بالنشر/ اإلفصاح  ●

 بة الخاصة بي؟ ): ما الخیارات التي أملكھا في إدارة معلومات حساب المكت5(من القسم  سؤال

یمكنك إدارة معظم المعلومات داخل حساب المستخدم المسجل الخاص بك، أو یمكنك طلب المساعدة من موظفینا عبر 
أو بزیارة   ،gethelp@nypl.org، أو بمراسلتنا إلكترونیًا على العنوان ASK-NYPL-917-1الھاتف على الرقم 

موقع للمكتبة والتحدث إلى موظفینا. یتم تكوین أنظمة تخزین المعلومات الخاصة بنا بطریقة تساعدنا على حمایة  
وفقًا للشروط نفسھا التي المعلومات من التلف العرضي أو الضار. لھذا الغرض، یتم أیًضا حفظ المعلومات التي نجمعھا، 

أوضحناھا أعاله، في أنظمة التخزین االحتیاطیة. لذلك، قد ال ینعكس أي تحدیث أو تغییر أو حذف تقوم بھ لمعلوماتك أو 
تفضیالتك على الفور في جمیع نسخ المعلومات التي لدینا، وقد ال تتم إزالتھا من أنظمة التخزین االحتیاطیة الخاصة بنا 

 ثھا والكتابة علیھا. حتى یتم تحدی
 

كیف یمكنني إدارة مراسالتي اإللكترونیة من المكتبة، بما في ذلك الرسائل اإلخباریة اإللكترونیة ومعلومات المكتبة   سؤال:
 ورسائل جمع التبرعات والمزید؟

 بعض األمثلة.توجد طرق عدیدة یمكنك من خاللھا إدارة المراسالت التي تتلقاھا إلكترونیًا من المكتبة. فیما یلي 

): إذا كنت ترغب NYPLإدارة اشتراكات الرسائل اإلخباریة اإللكترونیة الخاصة بك في مكتبة نیویورك العامة ( ●
)، فانقر على رابط "إدارة  NYPLفي تحدید الرسائل اإلخباریة اإللكترونیة التي تتلقاھا من مكتبة نیویورك العامة (

الموجود أسفل الرسالة اإلخباریة اإللكترونیة الخاصة بمكتبة ") Manage Subscriptionsاالشتراكات" (" 
 . انقر ھنا) التي تلقیتھا أو NYPLنیویورك العامة (

تبة نیویورك العامة إلغاء االشتراك من إحدى الرسائل اإلخباریة اإللكترونیة الخاصة أو نوع من الرسائل من مك ●
)NYPL إذا كنت ترغب في إلغاء االشتراك في نشرة إخباریة إلكترونیة أو نوع رسائل إلكترونیة معینة من مكتبة :(

") في أسفل  Click Unsubscribe-1)، فانقر على "إلغاء االشتراك بنقرة واحدة" (" NYPLنیویورك العامة (
 اإللكترونیة التي تلقیتھا. ستتم معالجة إزالتك فوًرا. ) NYPLرسالة مكتبة نیویورك العامة (

انقر ھنا إلزالتك من جمیع رسائل ) اإللكترونیة: NYPLإلغاء االشتراك من كل رسائل مكتبة نیویورك العامة ( ●
بما في ذلك الرسائل اإلخباریة اإللكترونیة، ودعوات الفعالیات، ، ) اإللكترونیةNYPLمكتبة نیویورك العامة (

 وتنبیھات اإلجراءات، ورسائل جمع التبرعات.
 ) للمزید من المعلومات أو للمعلومات عن كیفیة التنقل بین خیاراتك.Ask NYPLیمكنك دائًما التواصل مع ( ●

 ) المتعلق بجمع التبرعات؟ كیف أقوم بإزالة نفسي من البرید العادي (البرید البطيء سؤال:

 .  friends@nypl.orgإلزالتك من البرید العادي لجمع التبرعات، یرجى التواصل مع العنوان 

اب  من حین آلخر، قد یتلقى حاملو بطاقات المكتبة رسالة بریدیة متعلقة ببطاقة/ حساب المكتبة الخاص بك. لطلب حذف حس

mailto:gethelp@nypl.org
mailto:gethelp@nypl.org
mailto:gethelp@nypl.org
https://pub.email.nypl.org/manage-subscriptions
https://pages.email.nypl.org/unsubscribe-all
https://pages.email.nypl.org/unsubscribe-all
mailto:friends@nypl.org
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 من سیاسة الخصوصیة.  5بطاقتك المكتبیة، راجع السؤال أعاله بخصوص القسم  

 )؟NYPL.ب): ما نوع المعلومات التي تلتقطھا وتخزنھا كامیرات األمن لدى مكتبة نیویورك العامة (2(من القسم  سؤال

منشآتنا. اللقطات من ھذه الكامیرات مخصصة  معظم —وغالبًا ما تكون في خارج—توجد كامیرات األمن الخاصة بنا داخل
) NYPLیوًما، وال تتم مشاركتھا خارج مكتبة نیویورك العامة ( 30لمراقبة أمن المكتبة فقط، ویتم االحتفاظ بھا لمدة أقصاھا 

ة الخاصة  ) من سیاسة الخصوصی6إال بموجب أمر استدعاء أو أمر قضائي، كما ھو محدد في قسم "الطلبات القانونیة" (القسم 
 بنا. 

): ما نوع البیانات والمعلومات البیومتریة التي یتم التقاطھا بواسطة خدمات الجھات الخارجیة التابعة  3(من القسم  سؤال
 )؟NYPLلمكتبة نیویورك العامة (

عندما تستخدم خدمة ال تمتلكھا المكتبة، فقد تجمع ھذه الخدمة بیانات عنك أو عن األشخاص القریبین منك. یمكن أن تشمل ھذه 
البیانات بیانات بیومتریة مثل األصوات أو صور الوجوه التي تم التقاطھا بواسطة جھاز الكمبیوتر أو الجھاز المحمول. على  

 امج عبر اإلنترنت من المنزل، قد یتم التقاط أصوات أو وجوه الناس في منزلك.  سبیل المثال، إذا شاركت في برن

ال تجمع المكتبة أو تتحكم في البیانات المجمعة بواسطة خدمات الجھات الخارجیة. رغم أننا نتخذ خطوات لفحص ھذه 
استخدام بیانات الصوت والوجوه الخدمات، تأكد من قراءة سیاسة الخصوصیة ألي خدمات تستخدمھا من خالل المكتبة. یمكن 

 من قبل الجھات الخارجیة، إلى جانب البیانات األخرى التي یجمعونھا من خالل الخدمات التي ال تستخدمھا المكتبة.

 ) معلوماتي؟ SimplyEكیف یستخدم تطبیق ( سؤال:
 

نشائھ أفضل ممارسات ) وقد تضمن إNYPL) ھو تطبیق صممتھ مكتبة نیویورك العامة (SimplyEاإلجابة: تطبیق (
 ضوابط الخصوصیة بما في ذلك ما یلي:

   
" (الكامیرا) عندما ترغب في التقاط صورة لرقم بطاقتك المكتبیة بدالً من كتابتھ. cameraأ. یتم استخدام إذن " 

الصورة  یمتلك العدید من أعضائنا بالفعل بطاقات مكتبیة مادیة، وتمت إضافة ھذه المیزة من أجل الراحة. ال تُخفظ
كصورة على جھازك. على األجھزة األحدث، لدیك خیار السماح للتطبیق باستخدام ھذه المیزة. على النماذج األقدم،  

 یمكنك تعطیل ھذه المیزة بعد تنزیل التطبیق باالنتقال إلى إعدادات التطبیق. 
ك عندما تتقدم ألول مرة " (الموقع) فقط للتحقق من أنك في والیة نیویورLocationب. یتم استخدام میزة " 

). عند التسجیل للحصول على بطاقة، یُطلب منك NYPLمكتبیة من مكتبة نیویورك العامة (اقة طبللحصول على 
) الخاص بك GPSالموقع الجغرافي (" (الوصول إلى الموقع). لكن، ال یتم إرسال Location Accessتمكین " 

) للھاتف المحمول في عملیة  SimplyEوالیة نیویورك، فلن یبدأ تطبیق (إلى أي خادم. إذا لم یكن جھازك داخل 
إذا كان لدیك بالفعل  تسجیل االشتراك ببساطة. ال تتلقى عملیة تسجیل االشتراك نفسھا بیانات الموقع أو تخزنھا. 

 بطاقة مكتبیة، فیمكنك اختیار تعطیل الوصول إلى الموقع في أي وقت.
 ) مطلوب لتخزین الكتب اإللكترونیة التي تم تنزیلھا على مساحة تخزین جھازك." (التخزینstorageج. إذن " 

) مفعلة أم ال. Wi-Fi" (واي فاي) للتطبیق بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت میزة االتصال بشبكة (Wi-Fiد. یسمح إذن " 
 إلى الكتب اإللكترونیة.   ) فقط ولیس بیانات الشبكة للوصولWi-Fiیمكنك أیًضا اختیار أن یستخدم التطبیق شبكة (

) للھاتف المحمول الحصول على إذن الستخدام میكروفون SimplyEھـ. یطلب اإلصدار الحالي من تطبیق (
) ال یصل أبًدا إلى میكروفون الجھاز بالفعل. كان ھذا  SimplyEالجھاز، ولكن ھذا غیر ضروري، ألن تطبیق (

) إلى ھذا اإلذن، وال یصل إلى میكروفون الجھاز أبًدا، واعتباًرا  SimplyEبسبب خطأ من جانبنا. ال یحتاج تطبیق (
 من اإلصدار التالي لن یطلب الوصول إلیھ. 

  



 7من  6الصفحة 

) للھاتف المحمول ھي أوصاف  SimplyEلتطبیق ( Play Storeأوصاف األذونات التي تظھر في وصف متجر 
Google  التطبیق باستخدام ھذه األذونات. إنھا ال تمثل ما یفعلھ تطبیق ( یمكن أن یفعلھالعامة لماSimplyE  (

(التقاط   " take pictures and videos" للھاتف المحمول في الواقع. على سبیل المثال، یمكن لتطبیق یحمل إذن 
) یستخدمھ SimplyEالصور ومقاطع الفیدیو) استخدام كامیرا الجھاز عندما یكون التطبیق مفتوًحا، ولكن تطبیق (

 فقط في موقف واحد محدد: عندما یرید العضو التقاط صورة لبطاقتھ المكتبیة.
  

، ونحن نرحب بتقاریر  متاح لفحص الجمھور )SimplyEكود المصدر الذي یقوم علیھ تطبیق الھاتف المحمول (
 األخطاء، خاصة فیما یتعلق بمشاكل األمان والخصوصیة.  

 نحن ال نستخدم ھذه المیزات أو نصل إلیھا للقیام بأي شيء بخالف األنشطة المحددة الموضحة أعاله.  
  

) إذا كانت لدیك أسئلة أخرى حول تطبیق  NYPLكتبة نیویورك العامة (یرجى عدم التردد في التواصل مع م
)SimplyE) أو أي من خدمات مكتبة نیویورك العامة (NYPL.( 

 
) أو  NYPL): ماذا یحدث لمعلوماتي عند استخدام جھاز كمبیوتر عام لدى مكتبة نیویورك العامة (8(من القسم  سؤال

 )؟NYPL) لدى مكتبة نیویورك العامة (Wi-Fiشبكة الواي فاي (

مز  عند إجراء حجز الستخدام كمبیوتر سطح مكتب خاص بالمكتبة أو كمبیوتر محمول خاص بالمكتبة، یتم تسجیل رقم الر
یوًما. بعد ھذا الوقت، تصبح البیانات مجھولة المصدر إلعداد التقاریر اإلحصائیة  30الشریطي والتاریخ ووقت الحجز لمدة 

 وتٌحفظ إلى أجل غیر مسمى. 

)، یتم تخزین عنوان التحكم بالوصول  NYPL) لدى مكتبة نیویورك العامة (Wi-Fiعند توصیل جھازك بشبكة الواي فاي (
 الخاص بجھازك والتأكید على قبولك لشروط الخدمات لمدة سبعة أیام.إلى الوسائط 

) لالمتثال لقانون حمایة NYPLتتم تصفیة جمیع عملیات نقل البیانات عبر شبكة الویب الخاصة بمكتبة نیویورك العامة (
االت المستوى ). یسجل نظام المرشحات مجChildren’s Internet Protection Act, CIPAاألطفال على اإلنترنت (

األعلى التي تمت زیارتھا، وفئة الموقع، وبیانات/ وقت الزیارة، والتصّرف (أي ما إذا كان الوصول إلى موقع إلكتروني معین  
) للنظام الطالب. ال تتم مراقبة المحتوى المعروض أو المنقول وال IPمسموًحا بھ، أو محظوًرا، وما إلى ذلك)، وعنوان (

) مع ھذه البیانات. یتم االحتفاظ ببیانات المعلومات غیر الشخصیة PIIن معلومات التعریف الشخصیة (تسجیلھ. ال یتم تخزی
 یوًما.  30ھذه لمدة 

) لطرح سؤال أو أسئلة  NYPL): كیف یمكنني التواصل مع شخص ما في مكتبة نیویورك العامة (10(من القسم  سؤال
 تحتفظ بھا المكتبة أو موردوھا؟ تتعلق بالخصوصیة حول بیاناتي الشخصیة التي 

إذا كانت لدیك أي أسئلة أو شواغل عن سیاسة خصوصیتنا وممارستنا، یرجى مراسلتنا إلكترونیًا على العنوان  
privacy@nypl.org . 

 ) عبر: Ask NYPLیمكنك أیًضا التواصل مع مكتب المساعدة (

 ). ASK-NYPL )917-275-6975-917االتصال ھاتفیًا على الرقم  ●
 

 الخاص بنا على الرابط:  نموذج الویبإرسال سؤال عبر  ●
us/email-help/contact-www.nypl.org/get 
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 مراسلتنا على:  ●
Ask NYPL 
The New York Public 
Library SC Mezzanine 
476 Fifth Ave. 
New York, NY 10018 

) ھنا:  NYPLباإلضافة إلى ذلك، یمكن العثور على معلومات االتصال العامة الخاصة بمكتبة نیویورك العامة (
us-help/contact-www.nypl.org/get 
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