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رني د استعمال قرارداد   د ان

 په من کې د

Netzwerk Solidarität Friesenheim e.V. 

ي -   -چې وروسته له دې به وړاندې کوونکی بلل کي

 او 

Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Am Bahnhof 10, 77948 Friesenheim 

ي - - چې وروسته له دې به استعمالوونکی بلل کي  

 

رني د کنيکسيون د استعمالولو د اجازې  ورکولو  وړاندې کوونکی تن دی. نورو خلکو ته د ان رني کنيکسيون  د ان
ي:   لپاره الندې موضوعاتو ته پام راړول کي

ي.  رني له الرې ترسره کي ي کومې چې د ان ل کي تن د هغه تيروتنو  مسؤل  رني د کنيکسيون   په المان کې د ان
ه دا تن  په تخنيکي تو ی شي او د الس رسي  رني د ترسره کيدونکي تيروتنو درک معلوم ک امکان شته چې په ان

خه د تالف پيسې واخيستل شي.  شي معلوم سره له دې خطره، وړاندې کوونکی او د نورو شيانو سره له هغه 
ن تطبيق کيدونکي مقررات او دا باور لري چې استعمالوونکی به د المانکي ته کنيکسيون ورکول غواړي او استعمالوو

 قواعد اجرا کوي. 

ل د دې له کبله، استعمالوونکی دا تائيدوي چې هغه ته د الندې  شوې دي او دا هم مقرراتو او قواعدو معلومات ورک
ه به الماني قوانين قبلوي او تعقيبوي: تائيدوي ن  چې 

رني د کنيکسون .1 ل شوی زه ب د ان زه به دا  ه پاس ورډ دريمو ډلو ته نه ورکوم. هغ هکوم پاس ورډ چې ما ته راک
ک سره وړاندې  که زما نه دا پاس ورډ بې درکه شي يا دا د دريمو ډلو په الس ورشي خوندي ساتم. نو زه به په چ

  کوونکی خبروم. 

رني په کنيکسيون کوم غيرقانوني ډاونلوډنګ نه کبه . ما ته دا ويل شوي دي چې زه 2 وم. زه به په د دفترونو د ان
ه دا فعاليتونه هم نه ي تو رو د شبکو له الرېکوم. ((فايل شريکول)) ( ترسره ان مونه، ، فلد باندې موسيق د مل

انو يو  ). وغيره تبادله کول عکسونو، وي

يمونه وغيره نه کوم. همداډول، په دې ان3 ونونه، جواري او  رني تاديه شوي خدمتونه، لکه  رني . زه به په ان
وم خه ارډرونه، اي بی ، لکهکنيکسيون به زه د پيسو خدمتونه او شيان نه بشپ ، آنالين )eBay( (د آنالين دوکانونو 

  يمونه وغيره). 

ورم. 4 ې نه   . زه به د فحاش او تشدد ويب پا
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ه: چې د نورو خل5 م يا د هغوی سپکاوی . زه به کوم غيرقانوني فعاليتونه نه کوم (د مثال په تو کو پرضد تيری وک
ندوم کوم چې زما نه وي،  ر م، هغه عکسونه به نه  خه د نشر کيدو د اجازې به هغه تصويرونه وک پرته له دريمو ډلو 

ايي،  رني په کنيکسيون به د تشدد متنونه وغيرهنه آنالين کوم کوم چې هغوی  زه به د نورو خلکو  نه پوس کوم.) د ان
 درناوې چلند کوم.  سره په

ولنيز پلي فارمونه استعمالوم (لکه فيس بوک وغيره)، نو خپل پاس ورډ به خوندي ساتم او دا به يقيني 6 . که زه کوم 
خه ناوړه استفاده  ونو  ي.  پورتهکوم چې دريمې ډلې زما د اکاون   نه ک

ونې پ قانون. ما ته دا ويل شوي دې چې د دې 7 خه د سرغ ه حالت کې به زه وړاندې کوونکی او اړوند او مقرراتو 
م.    تنان مسؤل 

ل شوی دی. د دې له کبله8 ه راک رني کنيکسيون وړيا او په رضاکارانه تو وړاندې  ،. ما ته معلومه ده چې ما ته د ان
ه هغه مهال کله چې هغوی دا ي تو ان رني خدمت بالک کولی شي او په  خه د ان شک  کوونکی هر وخت زما 

ې. د لري چې ما د الماني قوانينو او د دې  ونه ک خه سرغ  مقرراتو 

ې يا د دې9 ه استعمال ک رني کنيکسيون په غيرقانوني تو ونه  د . که دا شک کيدو چې ما د ان خه مې سرغ مقرراتو 
ې،  رني د استعمال د ماهيت، وخت او مودک رني وړاندې کوونکي ته د خپل ان تينې نو زه به د ان ې په اړه ر

  معلومات ورکوم. 

ي. 10 وله موده کې به تطبيق کي رني د کنيکسيون د وړاندې کولو په  ی شي او د ان  . دا قرارداد به السليک ک
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 د وړاندې کوونکي السليک                  د استعمالوونکي السليک                                     

 

 

 

 

 


