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እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም!
እቲ ዘለኩም ካርድ ቤት-ንባብ፡ ብዙሕ ታሕጓስን ዕግበትን ከምጽኣልኩም ተስፋ ንገብር።

መጽሓፍቲ፡ ፊልምታት፡ ቪድዮ ገይማት፡ ጋዜጣታትን ካልእ ብዙሕ ነገራትን፡ ኣብ 
ጎተንበርግ (Gothenburg) ካብ ዝርከባ ህዝባውያን ኣብያተ-ንባብን ተንቀሳቐስቲ ኣብያተ-
ንባብን ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም።

ለቓሕ፡ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ ኮይኑ፡ ክትኽተልዎ ዘለኩም ገለ መምርሒታት ግን ኣሎ። እዚ 
ንኡስ-ጽሑፍ፡ ብዛዕባ መምርሒታት ለቓሕ ቤት-ንባብ ዚምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ዚሓዘ እዩ።

ኣገዳሲ ሰነድ
እቲ ዘለኩም ካርድ ቤት-ንባብ፡ እቲ ኣገዳሲ ውልቃዊ ሰነድ እዩ። እንተኣጥፊእክሙዎ፡ 
ቀልጢፍኩም ከምዚስረዝ ኽተገብሩ ኣለኩም።

ብ+46 (0)31-368 34 34 ገይርኩም ናብ ኣገልግሎት ቮይስ መይል ብምድዋል፡ ኣብ ዝኾነ 
ሰዓት ንካርድኹም ከምዝስረዝ ኽትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። 

ንዘለኩም ካርድ ብምጥቃም ንእትልቅሕዎ ኲሉ ነገራት ሓላፍነት ትስከሙ - እዚ ድማ 
ካልእ ዘይሕጋዊ ሰብ ንካርድኹም ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን'ውን እዩ። ወለዲ/መጉዚት፡ 
ንካርድታት ደቆምን በቲ ካርድታት ንዝግበር ለቓሓትን ብዚምልከት ሓላፍነት ይስከሙ።

ናይ ለቓሕ ግዜ
ናይ ለቓሕ ግዜ፡ መብዛሕቱ ግዜ ንሰለስተ ሳምንታት ኮይኑ፡ እቲ ኣቕሓ መዓስ ክምለስ 
ከምዚግብኦ ድማ ዚሕብር ቅብሊት ኽትቕበሉ ኢኹም።  ነቲ እተለቃሕክሙዎ ኣቑሑ ክሳዕ 
ዚምለስ ንዘሎ ግዜ ሓላፍነት ትስከሙ።

እትልቅሕዎ ኩሉ ነገር ኣብ www.gotlib.goteborg.se ይርከብ፣ ንእትደልዮ ኣርእስታት 
መጽሓፍቲ ከተሐድሱን ከምዚሕዛእ ኽትገብሩን ከምኡውን ነቲ ናይ ለቓሕ ግዜ ኽትርእዩ 
ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ እተለቅሐ ኣቕሓ ምስዝበላሾ ወይ ምስዝጠፍእ፡ መተካእታ ኽፍሊት ንኽትከፍሉ 
ኽትግደዱ ኢኹም። ቤት-ንባብ፡ ንእተለቓሕክሙዎ ኣቕሓ ስለእተጠቐምኩም ሓደ 
ተክኒካዊ ንብረት ኣብ ዝባለሸሉ እዋን ሓላፍነት ኣይስከምን።

ናይ ለቓሕ ግዚኡ ዘሕለፈ ኣቕሑ 
ነቲ እተለቃሕክሙዎ ንብረት ኣብ ግዚኡ እንተዘይመሊስክሙዎ፡ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ 
ክብየነልኩም እዩ። ከም ተወሳኺ ኣገልግሎት ድማ ከም መዘከርታ፡ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ 
ወይ ኢመይል ንኽስደደልኩም ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ መዘከርታ፡ ቅድሚ 
ክልተ መዓልትን ካብቲ ዝምለሰሉ ዕለት ድማ ድሕሪ ሓደ መዓልትን ይስደድ። ክልተ 
ሳምንታት ካብቲ ዚምለሰሉ ዕለት ድማ እቲ ኣቕሓ ዝምለሰሉ ግዜ ከምዝሓለፈ ዝሕብር 
ደብዳቤ ብልሙድ ጶስጣ ክስደደልኩም እዩ። እቲ ዘይተኸፍለ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ፡ ነቲ 
ገንዘብ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ና ዝእክብ ትካል ምእካብ ዕዳ ከምዝመሓላለፍ ኪግበር እዩ።

ክፍሊታት
እቲ ዝውሃበኩም ናይ ፈለማ ካርድ ቤት-ንባብ፡ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ እዩ፣ ካልእ ሓድሽ ካርድ 
ንምርካብ ግና ንዓበይቲ SEK 25 ኮይኑ፡ ንቖልዑ ድማ SEK 10 እዩ። 

ናይ ለቓሕ ግዚኡ ዘሕለፈ ኣቕሑ፥ SEK 3/ንሓደ ናይ ስራሕ መዓልቲ፡ እቲ ዝለዓለ ድማ 
ክሳዕ SEK 60/ንሓደ ንብረት እዩ።  
ናይ ክራይ ፊልምታት፥ SEK 5/ንሓደ ናይ ስራሕ መዓልቲ፡ እቲ ዝለዓለ ድማ ክሳዕ SEK 
100/ንሓደ ንብረት እዩ።  
ነቲ እተበላሸወ ወይ ዝጠፍአ እቕሑ ድማ ከምእትትክዎ ኽግበር እዩ።  
እዚ ክፍሊታት'ዚ፡ ምስ ኲነታት ኪቐያየር ይኽእል እዩ።

ምዝገባ
እትልቅሕዎ ወይ ከምዝሕዛእ እትገብርዎ ኲሉ ነገር፡ ከምዚምዝገብ ይግበር። እቲ እትህብዎ 
ንዓኹም ዚምልከት ሓበሬታ፡ ሓለዋ ይግበረሉ እዩ፣ ነቲ እተለቓሕክሙዎ ኣቕሑ ኣብ 
እተመለሰሉ እዋን ከምዚድምሰስ ይግበር። ንቤት-ንባብ ኽትከፍልዎ ዚግባእ ዕዳ ገንዘብ 
እንተልይኩም፡ ነቲ መቕጻዕቲ ክሳዕ እትኸፍልዎ ድማ ኣብ መዝገብ ከምዚትሓዝ ይኸውን። 
እቲ መቕጻዕቲ ልዕሊ SEK 100 እንተበጺሑ፡ እቲ ዘለኩም ካርድ ቤት-ንባብ፡ ነቲ መቕጻዕቲ 
ክሳዕ እትኸፍልዎ ከምዝዕጾ ኽግበር እዩ።

ኮምፕዩተራት
ኣብያተ-ንባብ፡ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ ኽትጥቀሙለን እትኽእሉ ኮምፕዩተራት ኣለወን። 

ዘይ-ስነምግባራዊ ጽዩፍ፡ ዓሌታዊ ወይ ዘይሕጋዊ ነገር ንኸተናድዩ (ሰርች ንኽትገብሩ) ወይ 
ንኸተሕትሙ ኣይፍቀደልኩምን እዩ። ናይ ካልእ ሰብ ፓስወርድ ወይ መንነት ኽትጥቀሙ 
ድማ የብልኩምን። 

ብኽብረትኩም ንተክኒካዊ ንብረት ብጥንቃቐ ሓዙ፣ ንዘጋጠመ ዝኾነ ብልሽት ድማ 
ንሰራሕተኛታት ሓብሩን ኣብ ካልኦት ተጠቐምቲ ቤት-ንባብ ድማ ሓልዮት ኣርእዩን።.

መወከሲ ሓበሬታኹም ኣብ እተቐየረሉ እዋን ብዛዕብኡ 
ሓድሽ ሓበሬታ ኽትህቡ ናትኩም ውልቃዊ ሓላፍነት እዩ። 

ኣብ ጎተንበርግ ዝርከባ ኣብያተ-ንባብ፥ 
www.goteborg.se/bibliotek

ነተን ኣብ ጎተንበርግ ንዝርከባ ህዝባውያን ኣብያተ-ንባብ ዚምልከት ናይ ለቓሕ 
መምርሒታት ኣንቢበዮ እየ።  
ብእኡ ክምእዘዝን ብዛዕባ ኣብ መምርሒታት ዚግበር ዝኾነ ለውጥታት ዚምልከት ድማ 
ሓበሬታ ክረክብን ቃል ይኣቱ።

ውላደይ፡ ካርድ ቤት-ንባብ ንኽረክብ አፍቅድ፣ ከምኡውን ኣብ ጎተንበርግ ንዝርከባ 
ህዝባውያን ኣብያተ-ንባብ ንዚልከት መምርሒታት ድማ ኣንቢበዮ እየ።

ቊጽሪ ካርድ ቤት-ንባብ፥ ክታም ወላዲ/መጉዚት፥           ስም፡ ብዓበይቲ ፊደላት

ቊጽሪ ተሌፎን፥ ቊጽሪ ውልቃዊ መንነት ውላድ፥

ኣድራሻ ኢመይል፥ ኣድራሻ ኢመይል ወላዲ/መጉዚት፥

ስምን ስም-ኣቦን ውላድ

Signatur:   Datum:

ስምን ስም-ኦን ውላድ፥

ምቕባል መምርሒታት

För personal

ምቕባል መምርሒታትን ትሕተ-ዕድመ ውላድ፡ ካርድ ቤት-
ንባብ ንኽቕበል ፍቓድ ምሃብን
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