ARABISKA

قواعد اإلستعارة
أهال ومرحبا!

نتمنى أن تستمتع باستخدام بطاقة اشت راكك في المكتبة!
يمكنك استعارة الكتب ،األفالم ،الموسيق ى ،األلعاب التلفزيونية ،الجرائد وأكثر من
ذلك من المكتبات الشعبية والحافالت المكتبية في يوتبوري.

االستعارة مجانية ،لكن هناك بعض القوانين التي يجب عليك احت رامها .وفي هذا
الكتيب يوجد أهم ما يجب عليك معرفته.

وثيقة قيمة

أنت المسئول شخصيا عن تحديث معلومات االتصال إذا وقع
تغييرها.

الرسوم

بطاقة اشتراكك األولى في المكتبة مجانية .البطاقة المجددة للكبار تكلف  25كرونة وللصغار
 10كرونات.

بطاقة المكتبة هي وثيقة شخصية قيمة .يجب عليك إذا ضيَّعتها منع تشغيلها مباشرة.

اإلعادة المتأخرة لالستعارة 3 :كرونات/يوم عادي ،سقف الرسم  60كرونة  /النسخة.

يمكنك منع تشغيل البطاقة عل ى مدار الساعة عل ى البريد الصوتي
.031 – 368 34 34

يجب عليك تعويض المستعار الذي تعرض للتلف أو الضياع.

أنت تكون مسئوال عن كل ما تقع إعارته على بطاقتك – حتى وإن كان المستعير غير
مخول له .ويكون ولي أمر الطفل مسئوال عن بطاقة الطفل وعن االستعارات المسجلة
عليها.

مدة االستعارة

مدة االستعارة هي عادة ثالثة أسابيع .عند االستعارة تحصل على وصل مكتوب فيه
تاريخ إرجاع المستعار .أنت مسئول على ما استعرت إلى يوم إرجاعها.

يمكنك معرفة األشياء التي يمكن استعارتها على الموقع www.gotlib.goteborg.
 ،seويمكنك أيضا تجديد االستعارة وحجز عناوين أخرى ومعرفة مدة االستعارة على
نفس الموقع.
إذا تعرض الشيء المستعار إلى عطب أو ضاع فإنه يجب عليك تعويضه .ال تتحمل
المكتبة مسئولية األض رار التي تحدث للمعدات التقنية بعد استعمالك لمعدات وسائل
اإلعالم.

يمكن تغيير هذه الرسوم مع مرور الوقت.

السجل

يقع تسجيل استعاراتك وحجوزاتك .بياناتك الشخصية محمية ويقع إلغاؤها عند إرجاع
المستعار .إذا كانت عليك ديون للمكتبة فإنها تظل مسجلة إلى غاية تسديدها .وإذا تجاوزت
الديون  100كرونة فإن استعمال البطاقة يصبح محجورا إلى غاية تسديد الديون.

الحواسيب

يوجد في المكتبة حواسيب جاهزة لالستعمال مجانا.
ال يجوز لك البحث أو نشر المواد اإلباحية والعنصرية والمخالفة للقانون .وال يجوز استعمال
كلمة السر لشخص آخر أو هويته.
تنس مراعاة الناس
حافظ على التجهيزات التقنية ،وأخبر الموظفين بالعطل الموجود ،وال َ
الذين من حولك.

تأخر إرجاع المستعار

إذا تأخرت عن إعادة الشيء المستعار في الوقت المحدد فعليك حينئذ دفع رسم تأخير.
وهناك خدمة إضافية ،وهي اختيار إرسال تذكير بواسطة إرساليات قصيرة  smsبالبريد
اإللكتروني .عندها يقع إرسال تذكير يومين قبل تاريخ اإلعادة ويوما بعده .كما ترسل إليك
بالبريد العادي رسالة حول تأخرك عن اإلعادة أسبوعين عن الموعد المحدد .الفواتير التي ال
يقع تسديدها ترسل إلى شركة تحصيل الديون .Inkasso

الموافقة على قواعد االستعارة
اطلعت على قواعد االستعارة من المكتبة في يوتبوري،
وألتزم باحترامها ومتابعة ما قد يحدث بها من متغيرات.

/ Biblioteken i Göteborg
المكتبات في يوتبوري
www.goteborg.se/bibliotek
الموافقة على قواعد االستعارة وعلى حصول طفل قاصر على
بطاقة اشتراك في المكتبة
أوافق على حصول ابني /بنتي على بطاقة اشتراك في المكتبة بعد اطالعي على قواعد
االستعارة من المكتبة في يوتبوري
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