إلغاء مكتبات مقاطعة واشنطن للغرامات المستحقة (مرحى!
مرحى!)
في يوم  26يناير  ،2021قررت خدمات المكتبات التعاونية بمقاطعة واشنطن إلغاء الغرامات المستحقة!
لم نعد نفرض رسو ًما على مواد المكتبة المتأخر إعادتها ،وقد تم إلغاء جميع الغرامات المستحقة من حسابك.
نظرا ألن المكتبات التابعة لخدمات المكتبات التعاونية بمقاطعة واشنطن ( )WCCLSمتاحة للجميع –
لقد أصدرنا هذا القرارً ،
حيث تتمثل مهمة المكتبات التابعة لنا في تقديم خدمات لجميع سكان مقاطعة واشنطن -بالتساوي بين جميع السكان دون تفرقة،
تأثيرا
وبتكلفة معقولة ،مع سهولة إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات .أوضحت الدراسات أن ) (PDFالغرامات المستحقة تؤثر
ً
كبيرا على المجتمعات متعددة األعراق و/أو ذات الدخل المنخفض ،وال تشجع بشكل كبير على إعادة مواد المكتبة في الوقت
ً
المحدد.
خيارا ً
وسارا للمكتبات التابعة لنا ،وتمت التوصية باإلجماع بإحالة هذا القرار لمجلس
سهًل ،ومنطقيًا،
لذا ،كان هذا القرار
ً
ً
مفوضي مقاطعة واشنطن ،الذي اعتمده بكل حماس في شهر ديسمبر .2020
يرد فيما يلي إجابات لبعض األسئلة التي قد تطرحونها حول هذا القرار.

إذا كانت لدي غرامات مستحقة ،فماذا يعنى ذلك القرار بالنسبة إلي؟
إذا كان لديك غرامات مستحقة على حسابك ،فقد تم إلغاء هذه الغرامات ،ويمكنك استخدام بطاقتك المكتبية التابعة لخدمات
المكتبات التعاونية بمقاطعة واشنطن عبر اإلنترنت أو في أي موقع من مواقع مكتبات مقاطعة واشنطن .أما إذا كان لديك رسوم
استبدال/تلف مستحقة ،ستظل بحاجة إلى اتخاذ الترتيبات الًلزمة لسدادها .إذا كنت بحاجة إلى المساعدة ،يُرجى االتصال
بنا..

هل سيظل هناك مواعيد استحقاق محددة للمواد؟ وهل سيزيد ذلك من مدة انتظاري
عندما أود استعارة شيء ما؟ وهل سيحتفظ األفراد بالمواد لفترة أطول؟
ستظل مواعيد االستحقاق وفترات االستعارة كما هي دون تغيير ،وسنواصل تشجيع إعادة المواد في الوقت المناسب ،ومراعاة
حقوق اآلخرين عبر نظام اإلشعارات التلقائي الخاص بنا .والجدير بالذكر أن المكتبات الموجودة في جميع أنحاء البلد ،التي
ألغت بالفعل الغرامات المستحقة ،لم تًلحظ اختًلفًا في عملية إعادة رواد المكتبات للمواد في الوقت المحدد ،ولم تبلغ عن زيادة
نسبة المواد المتأخر إعادتها .ولكننا نواصل فرض رسوم على المواد المفقودة أو التالفة ،وسيتم تجميد الحسابات المطالبة بسداد
دوالرا أمريكيًا مقابل العناصر المفقودة ومنعها من إجراء أي عمليات استعارة إضافية.
أكثر من 20
ً

هل سيؤدي ذلك إلى حدوث أي خسائر في ميزانيات المكتبات؟
تمثل الغرامات المستحقة نسبة ضئيلة للغاية من ميزانيات المكتبات التابعة لخدمات المكتبات التعاونية بمقاطعة واشنطن.
ً
أمواال وتستنفذ وقتًا
باإلضافة إلى ذلك ،فإن عملية جمع الغرامات ،التي لن يكون جزء كبير منها ضروريًا ،تكلف المكتبات
كبيرا من الموظفين .كما أن المواد اإللكترونية (الكتب اإللكترونية ،الكتب الصوتية ،الموارد المتاحة على اإلنترنت) تمثل نسبة
ً
متزايدة باستمرار من المجموعة الخاصة بنا ،وال ينتج عنها تحمل غرامات مستحقة .تؤمن المكتبات بأن تحقيق العدالة
واإلنصاف لمجتمعاتنا يفوق أي خسائر محتملة في الدخل.

ماذا لو كان لدي المزيد من األسئلة؟
إذا كان لديك المزيد من األسئلة ،يُرجى التواصل مع المكتبة المحلية الخاصة بك.

معلومات متوفرة بلغات أخرى

