רעגלען פון בארגן

Jiddisch

ברוכים הבאים!
מיר האפן אז אײער ביבליאטעק קארטל װעט אײך פארשאפן פיל פארגעניגן!
איר קענט בארגן ביכער ,פילמען ,טעלעװיזיע שפילן ,צײטונגען און פיל מער פון די
עפענטליכע ביבליאטעקן און מאבילע ביבליאטעקן אין געטעבארג.

איר זענט פערזענליך פאראנטװארטליך אז אײערע
קאנטאקט פרטים זאלן בלײבן גילטיג אױב זײ טױשן זיך.

עס איז אומזיסט צו בארגן ,אבער עס זענען פאראן אײניגע רעגלען װאס מען מוז פאלגן.
דאס ביכל שליסט אײן די װיכטיגסטע אינפארמאציע װאס איר דארפט װיסן.

אפצאלן

װערדפולער דאקומענט

אײער ערשטע ביבליאטעק קארטל איז אומזיסט ,א נײ קארטל קאסט  SEK 25פאר
ערװאקסענע און  SEK 10פאר קינדער.

אײער ביבליאטעק קארטל איז א װערדפולער פערזענליכער דאקומענט .אױב איר װעט עס
פארלירן ,מוזט איר עס תיכף בלאקירן.

שפעטע אומקערן׃ /SEK 3ביזנעס טאג ,מאקסימום /SEK 60ארטיקל.
פילמען׃ /SEK 5ביזנעס טאג ,מאקסימום /SEK 100ארטיקל.

איר קענט בלאקירן אײער קארטל טאג און נאכט נוצנדיג די װאױסמעיל סערװיס
אױף .+46 (0)31-368 34 34

איר מוזט צאלן קאמפענסאציע פאר געבארגטע ארטיקלען װאס זענען פארניכטעט אדער
פארלױרן געװארן .די גענױע אפצאל איז אנגעװיזן אױפן סארט מעדיא .די דאזיגע אפצאלן
קענען זיך טױשן מיט דער צײט.

איר זענט פאראנטװארטליך פאר אלע ארטיקלען װאס זענען געבארגט געװארן נוצנדיג
אײער קארטל – אפילו אױב אומאױטאריזירטע פערזאנען האבן עס גענוצט .עלטערן/
אפוטרופוסים זענען פאראנטװארטליך פאר די קינדער’ס קארטלעך און אלעס װאס איז
געבארגט געװארן נוצנדיג זײ.

פעריאדע פון בארגן
די פעריאדע פון בארגן איז געװענליך דרײ װאכן .איר װעט קריגן א קװיטל אנזאגנדיג
װען דער ארטיקל זאל אומגעקערט װערן .איר זענט פאראנטװארטליך פאר די ארטיקלען
װאס איר האט געבארגט ביז איר קערט זײ אום.
איר קענט זען בארגן פעריאדעס אױף .www.gotlib.goteborg.se
אױב דער געבארגטער ארטיקל װערט געשעדיגט אדער פארלױרן ,װעט איר מוזן באצאלן
קאמפענסאציע דערפאר .די ביבליאטעק איז נישט פאראנטװארטליך פארן שאדן װאס איז
אנגעמאכט געװארן צו טעכנישע געצײגן װען מען נוצט געבארגטע מעדיא.

שפעטע אומקערן

אױב איר קערט נישט אום אײער ארטיקל צו דער צײט ,װעט איר דארפן באצאלן א
געלטשטראף.
אלס א צוגאבליכע סערװיס קענט איר אױסװעלן צו קריגן דערמאנונגען אױפן מאביל
טעלעפאן און אימעיל .א דערמאנונג װערט דאן ארױסגעשיקט צװײ טעג פאר און דעם
טאג נאך די אומקערן דאטום .איר װעט באקומען א בריף דורך די פאסט אנמעלדנדיג
אז דער ארטיקל איז צװײ װאכן שפעט .געלטשטראפן װאס װערן נישט באצאלט װעלן
אױפגעמאנט װערן אלס חובות.

אײנשטימונג צו רעגלען

איך האב געלײנט די רעגלען פאר די עפענטליכע ביבליאטעקן אין געטעבארג .איך
נעם זיך אונטער זײ צו פאלגן און װערן אינפארמירט איבער סײ װעלכע ענדערונגען
אין די רעגלען אדער אפצאלן.

רעגיסטער
אלעס װאס איר בארגט אדער רעזערװירט װערט רעגיסטרירט .אײער אינפארמאציע איז
באשיצט און װערט אױסגעמעקט װען איר קערט אום די געבארגטע ארטיקלען .אױב איר
זענט שולדיג די ביבליאטעק געלט ,װעט עס בלײבן אױפן רעגיסטער ביז דער חוב װערט
אױסגעצאלט .אױב דער חוב שטײגט אריבער  ,SEK 100װעט אײער ביבליאטעק קארטל
בלאקירט װערן ביז עס איז אױסגעצאלט.

קאמפיוטערס
די ביבליאטעקן האבן קאמפיוטערס װאס קענען גענוצט װערן פרײ פון אפצאל.
עס איז פארבאטן צו זוכן אדער פובליקירן סײ װעלכן חומר װאס איז פארנאגראפיש,
ראסיסטיש אדער אומלעגאל .איר טארט נישט נוצן קײן פאסװארט אדער
אידענטיטעט װאס איז נישט אײערע.
ביטע נוצט די טעכנישע געצײגן פארזיכטיג ,מעלדט אן סײ װעלכן פעלער פאר די
ביבליאטעק אײנגעשטעלטע און זענט אײדל צו די מענטשן ארום אײך.

Biblioteken i Göteborg
www.goteborg.se/bibliotek
אײנשטימונג צו רעגלען

איך שטים אײן אז מײן קינד זאל פארמאגן א ביבליאטעק קארטל און איך האב
געלײנט די רעגלען פאר די עפענטליכע ביבליאטעקן אין געטעבארג.

נומער פון ביבליאטעק קארטל ׃

אונטערשריפט פון עלטערן/אפוטרופוס׃

טעלעפאן נומער׃

ערשטער און לעצטער נאמען פון קינד׃

אימעיל אדרעס׃

קינד’ס פערזענליכער אידענטיטעט נומער׃

אונטערשריפט׃

אימעיל אדרעס פון עלטערן/אפוטרופוס:

נאמען אין געדרוקטע אותיות:

טעלעפאן נומער׃

För personal
Signatur:			Datum:

