KURMANJI

Zagonên kirrê
Bixêr bên!
Em hêvî darin ku karta pirtûkxane ya we dilê we şa bike!
Hûn dikarin pirtûk, fîlm, mûzîk, lîstikên vîdeoyî, govar û gelek tiştên dî
ji pirtûkxaneya giştî û otobûsên taybetîyên pirtûkan di Gothenburg ê da
verbigirin.
Kirrê girtin belaşe lê hinek zagon hene ku pêwîste hûna wan bişopînin. Di ev
belavokê da, dikarin agahîyê balkeş ku pêwîste agahîya we jê hebe, dikarin
peyda bikin.

Belgeyek Nirxdar
Karta pirtûkxane yê belgeyek nirxdar e ku ji were hatîye pêşkêş kirin. Eger vê
winda bikin, dibe bilez kartê berbest bikin.
Hûn dikarin pê bikaranîna telefona peyxam gir ji jimare ya 031-368 34 34
bi şewûroj û heft rojê heftîyê, karta xwe berbest bikin.
Hûn berpirsê tevahîya ev tiştane ku pê karta we hatine kirrê kirin – tevî ku
kesekê bê izina we ev vegirtibin. Dêbav/serpereşt berpirsê karta zarrok û tiştê
kirrê girtî ne.

Maweya Kirrê
Maweya kirrê bi pirranî sê hefte ye, û tê ji were girtekek bê pêşkêş kirin ku di
navda maweya zivirandina tiştê kirrê girtî hatîye qeyd kirin. Heta dema ku ve
emrazên kirrê girtî nezivirandibin, hûn berpirsin.
Di malpera www.gotlib.goteborg.se da hûn dikarin her tiştê ku bo kirrê
berdeste, bibînin, dema zivirandinê paş bêxin, emrazan rezerv bikin û
dema mayî bo zivirandinê temaşe bikin.
Eger tiştê kirrê girtî zirarrê bibîne yan winda be, divê hûn xercê vê bidin. Pirtûkxane
berpirsîya zirarra ku dema bikaranîna medîyayê kirrê girtî digehîje, qebûl nake.

Kirrê girtîyên paşketî
Eger hûn tiştê kirê girtî serwext nezivirînin, divê xercê vê bidin. Em xizmetên
bîrxer pêşkêş dikin, û hûn dikarin bijêrin ka dixwazin bîrxera nivîskî yan email
ji were bê şandin yan na. Di ev rewşê da, du rojan pêş û roja paş bidawî hatina
derfeta kirrê, birxerek ji were bê pêşkêş kirin. Eger du hefte ji derfeta kirrê ya we
derbas bibe, tê name yek bi rêya posteyê ji were bê şandin. Fatureyên paş ketî tê
ji girtina qera re bê şandin.

Rizamendîya gel zagonan
Min zagonên kirrê girtinê ji pirtûkxaneya Gothenburg ê xwandin e.
Ez berpirsim ku min ev şopandine û agahîya min ji guhertina zagona hebe.

Eger zanyarrîyên pêwendîya gel we hatine
guhertin, hûn berpirsê rojane kirina zanyarrîyên
pêwendîya gel xwe ne.

Xerc
Karta yekima pirtûkxanê ji were belaş e. Karta nû ji mezinan re 25 kr û bo
zarrokan 10 kr ne.
Kirrê girtîyên paşketî: 3 kr bo her rojekê ku paş dikeve, Herîzêde 60 kr bo her
babetekê.
Fîlmên kirrê: 5 kr bo her rojeke karî, Herîzêde 100 kr bo her babetekê.
Dibe hûn xercê veguhertina emrazên kirrê girtî ku zirarr dîtine yan winda bûne,
bidin.
Xercên jorrî gengaze pê guhertina demê, biguherin.

Rapora agahîyan
Em raporekê ji tiştên ku we kirrê girtine yan rezerv kirrine cem xwe radigirin.
Ev agahîyane hatine parastin, û paş zivirandina tiştên kirrê girtî, têne jê birin.
Eger we ji pirtûkxane yê re qerr hebe, heta dema dana qerrî, tê ev agahîyane bêne
ragirtin. Eger qerrê we bêtirî ji 100 kr e be, karta we heta dema dana qerrî tê bê
berbest kirin.

Kompûter
Pirtûkxane hinek kompûteran pêşkêş dike ku bikaranîna wan belaş e.
Hûn nikarrin babetên pornografîk, regez perestî û nazagonî bigerrên yan
belav bikin. Hûn nikarrin şîfreya kesekî dî bikar bînin.
Kerema xwe baş emrazên pîşeyî biparêzin, ez çêşît xira bûnê ji berpirsan re
rabigehînin û ji xelkê derdora xwe hişar bin.

Pirtûkxaneya Gothenburg
www.goteborg.se/bibliotek

Rizamendîya gel zagonan û izindana bo kesê bin
temenê qanûnî bo wergirtina karta pirtûkxane
Ez qebûl dikim ku kûr/keça min karta pirtûkxane yê werbigirin û ez piştrast
dikim ku evan zagonên kirrê girtinê ji pirtûkxaneya Gothenburg ê xwandin e.

Jimare ya Karta pirtûkxane yê:

Îmzaya serperest:

Jimare ya Telefonê:

Navnîşana email a serpereşt:

Navnîşana Email ê:

Jimare ya tomara sivîla zarrok:

Îmza:

Nav û paşnavê zarrok:

För personal
Signatur:			Datum:

Nav (çapî):

