SORANI

یاسای قەرزوەرگرتن
بەخێرهاتن!
هیوادارم کە چێژێکی زۆرت بربێت لە کارتی کتێبخانەی خۆت!
تۆ دەتوانیت کتێب ،فیلم ،مۆسیقا ،یاری ڤیدیۆیی ،گۆڤار و زۆر شتی دیکە بەقەرز وەرگریت لە
کتێبخانەی گشتی و پاسەکانی تایبەت بە کتێب لە گۆتەنبورگ.
قەرز وەرگرتن هیچ تێچوونێکی نییە ،بەاڵم هەندێک یاسا هەیە کە تۆ دەبێ ڕەچاوی بکەیت .لەم
نامیلکەدا ،دەتوانی گرنگترین یاساکان بدۆزیتەوە کە پێویستە ئاگاداریان بیت.

بەڵگەیەکی بەنرخ
کارتی کتێبخانە بەڵگەیەکی بەنرخە کە بۆ کەسی تۆ دەرکراوە .ئگەر بزر بوو ،دەبێ یەکسەر کارتەکە
بلۆک بکەیت.
تۆ دەتوانیت بە بەکارهێنانی تەلەفۆنی تایبەت بە تۆمارکردنی پەیام بە ژمارەی  031-368 34 34به
شێوەی شەوانە و ڕۆژانە و لە حەوت ڕۆژی هەفتەدا ،کارتی خۆت بلۆک بکەیت.
تۆ بەرپرسیاری لەسەر هەر ڕووداوێک کە ڕوودەدات بۆ ئەو کەلوپەالنەی کە لەڕێگەی کارتی
تۆوە بە قەرز وەرگیراون– تەنانەت ئەگەر کەسێکی ڕێگەپێنەدراو بە قەرز وەریگرتبێت .باوان/
سەرپەرشتیاری منداڵ بەرپرسن لە ئاست کارتی منداڵ و ئەو کەلوپەالنەی کە لەڕیگەی ئەم کارتەوە
بە قەرز وەرگیراون.

ماوەی قەرزکردن
ماوەی قەرزکردن بە گشتی سێ هەفتەیە ،و تۆ ڕەسیدێک وەردەگریت کە کاتی ڕادەستکردنی
کەلوپەلی بەقەرزگیراو تێیدا دیاری کراوە .تا ئەو کاتەی کە کەلوپەلی بەقەرز وەرگیراو نەگەڕێنیتەوە،
بەرپرسیارییەتی ئەوان لەسەر ئەستۆی تۆیە.
لە ماڵپەڕی www.gotlib.goteborg.seدا دەتوانیت هەر شتێک کە بۆ قەرز وەرگرتن هەیە
ببینیت ،کاتی ڕادەست کردن نوێ بکەیەوە ،هەندێ کەلوپەل بگریتەوە(رێسەرڤ بکەیت) و سەیری
ماوەی ماوە بکەیت بۆ ڕادەستکردن.
ئەگەر کەلوپەلی بەقەرزگیراو زیانی پێبگات یان بزر بێت ،تۆ دەبێ تیچوونەکەی بدەیت .کتێبخانە
بەرپرسیارییەتی زیان پێگەیشتنی تەکنیکی ناگرێتە ئەستۆ لە کاتی بەکارهێنانی مێدیاکانی بە قەرز
وەرگیراو.

لە کاتی گۆڕانی زانیاری پەیوەندیکردندا ،تۆ بەرپرسی بۆ
نوێکردەوەی زانیارییەکانی پەیوەندیکردنی خۆت.

تێچوونەکان
یەکەم کارتی کتێبخانەی تۆ بێبەرانبەرە (بەخۆڕاییە) .کارتێکی نوێ بۆ گەورەکان  25کرۆن و بۆ
مندااڵن  10کرۆنە.
قەرزەکانی دواکەوتوو 3 :کرۆن بۆ هەر ڕۆژێکی کارکردن ،بەالنی زۆر  60کرۆن بۆ هەر بابەتێک.
فیلمە بەقەرزگیراوەکان 5 :کرۆن بۆ هەر ڕۆژێکی کارکردن ،بەالنی زۆر  100کرۆن بۆ هەر بابەتێک.
تۆ دەبێ تێچووی جێگرەوە بدەیت بۆ ئەو کەلوپەلە بەقەرزوەرگیراوانەی کە زیانیان پێگەیشتووە یان
بزر بوون.
تیچوونەکانی سەرەوە لەوانەیە لە پاش ماوەیەک گۆڕانی بەسەردا بێت.

تۆمارکردنی زانیارییەکان
ئێمە ڕاپۆرتێک لەسەر ئەمەی کە بەقەرز وەرگیراوە یان بۆ داهاتوو گیراوەتەوە ،لەالی خۆمان
دەهێڵینەوە .ئەم زانیاریانە پارێزراوەن ،و کاتی گەڕاندنەوەی کەلوپەلی بەقەرز وەرگیراو دەسڕێنەوە.
ئەگەر تۆ قەرزداری کتێبخانەیت ،تا کاتی پێدانی قەرزەکەت زانیارییەکان لە سیستەمدا دەمێنێتەوە.
ئەگەر کۆی قەرزەکانت زیاتر لە  100کرۆن بێت ،کارتی تۆ بلۆک دەکرێت تا کاتی پێدانی قەرزەکە.

کۆمپیوتەرەکان
کتێبخانە هەندێ کۆمپیوتەر پێشکەش دەکات کە بەکارهێنانیان بێبەرانبەرە.
تۆ ناتوانیت بۆ بابەتی پۆرنۆگرافیک ،یان ڕەگەزپەرەستانە یان نایاسایی بگەڕێت یان باڵویان
بکەیتەوە .تۆ نابێت وشەی نهێنی یان پێناسەی کەسێکی دیکە بەکار بێنیت.
تکایە بە باشی چاودێری ئامرازی تەکنیکی بکە ،ستافەکە لە هەر جۆرە تیکچوونێک ئاگادار بکەرەوە و
ئاگاداری کەسانی دەورەبەری خۆت ببە.

قەرزەکانی دواکەوتوو
ئەگەر تۆ کەلوپەلی بەقەرزوەرگیراو لەکاتی خۆیدا نەگەڕێنیتەوە ،دەبێ تیچوونێک بدەیت .ئێمە
خزمەتگوزاری بیرخەرەوە پێشکەش دەکەین ،و تۆ دەتوانیت هەڵبژێریت کە دەتهەوێت بیرخەرەوە
بەشێوەی دەق یان ئیمەیل وەرگریت .بیرخەرەوە دوو ڕۆژ پێشتر و ڕۆژێک دواتر پاش کۆتایی
مۆڵەتی قەرزەکە ،بۆت ڕەوانە دەکات .ئەگەر دوو هەفتە لە کاتی گەڕاندنەوەی کەلوپەلی
بەقەرزوەگیراو تێپەر بووبێت ،نامەیەک لە ڕێگەی پۆستەوە وەردەگریت .لیستەی تێچووی
نەدراوەکان بۆ کۆکردنەوەی قەرز ڕەوانە دەکرێت.

ڕەزامەندی لەسەر یاساکان
من یاسای بەقەرزوەرگرتنی تایبەت بە کتێبخانەی گۆتەنبورگم خوێندۆتەوە.
من پایبەندم بە ڕەچاوکردنیان و ئاگاداربوون لە هەر جۆرە گۆڕانکاری لە یاساکاندا.

کتێابخانەی گۆتەنبورگ
www.goteborg.se/bibliotek
ڕەزامەندی لەسەر یاسا و مۆڵەت بۆ کەسانی ژێر تەمەنی یاسایی بۆ
وەرگرتنی کارتی کتێبخانە
من قەبووڵی دەکەم کە کوڕ/کچی من کارتی کتێبخانە وەرگرێت و پشتڕاستی دەکەمەوە کە ئەوان یاسای
کتێبخانەی گۆتەنبورگیان خوێندۆتەوە..
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