Amhariska

የቤተ-መጻሕፍት ውሰት መመሪያዎች
እንኳን ደህና መጡ!
የቤተ-መጻሕፍት ካርድዎ ከፍተኛ ደስታ እንደሚያስገኝልዎ ተስፋ እናደርጋለን!
ጎተንበርግ ውስጥ ከሚገኙት የህዝብ እና ተንቀሳቃሽ ቤተ-መጻሕፍቶች፣ መጽሐፍቶችን፣
ፊልሞችን፣ የቪዲዮ ጨዋታዎችን፣ ጋዜጦችን እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን መዋስ ይችላሉ፡፡

የመገኛ አድራሻዎ ከተቀየረ ይህንን የማሳወቅ ግላዊ
ሃላፊነት ይኖርብዎታል፡፡

መዋስ ዋጋ አያስከፍልም፤ ሆኖም ሊከተሏቸው የሚገቡ የተወሰኑ መመሪያዎች ይኖራሉ፡፡
ይህ በራሪ ወረቀት የመዋሻ መመሪያዎችን በተመለከተ አስፈላጊ መረጃ ይዟል፡፡

ክፍያዎች

ጠቃሚ ሰነድ

የመጀመሪያው የቤተ-መጽሐፍት ካርድዎ የሚሰጥዎ በነጻ ነው፤ አንድ አዲስ ካርድ
ለአዋቂዎች SEK 25 ሲሆን ለልጆች ደግሞ SEK 10 ነው፡፡

የቤተ-መጽሐፍት ካርድዎ በጣም ጠቃሚ የሆነ የግል ሰነድዎ ነው፡፡ ከጠፋብዎ ወዲያው
ካርዱን መሰረዝ ይኖርብዎታል፡፡
ካርድዎን በማንኛውም ሰዓት ወደ ድምጽ መልእክት መቀበያ በ
+46 (0)31-368 34 34 በመደወል መሰረዝ ይችላሉ፡፡
ካርድዎን ተጠቅመው ለተዋሷቸው ነገሮች በሙሉ ሃላፊነቱን ይወስዳሉ፣ ምንም እንኳን
አገልግሎቱን ያገኘው ሌላ ግለሰብ ቢሆንም ይህ የእርስዎ ሃላፊነት ነው፡፡ ወላጆችና/
አሳዳጊዎች ልጆቻቸው ለወሰዷቸው ካርዶች ሃላፊነቱን ይወስዳሉ፤ በተጨማሪም ካርዶቹን
በመጠቀም ለተከናወኑ ውሰቶች ሁሉ ሃላፊነቱን ይወስዳሉ፡፡

የውሰት ጊዜ
የውሰት ጊዜው በአብዛኛው ሶስት ሳምንት ሲሆን በሚዋሱበት ወቅት እቃው መቼ መመለስ
እንዳለበት የሚገልጽ ደረሰኝ ይቀበላሉ፡፡ እስከሚመልሷቸው ጊዜ ድረስ ለተዋሷቸው
ማናቸውም ዕቃዎች ሃላፊነቱን ይወስዳሉ፡፡
www.gotlib.goteborg.se በሚለው ድረ-ገጽ ላይ ሊዋሷቸው የሚችሏቸውን ነገሮች
የሚመለከት መረጃ ያገኛሉ፤ በተጨማሪም የውሰቱን ጊዜ ማደስና ይዞ መቆየት እንዲሁም
የውሰቱን ጊዜ ርዝማኔ ማየት ይችላሉ፡፡
የተዋሱት ነገር ከተጎዳ ወይም ከጠፋ ለመተኪያ የሚያስፈልገውን ወጪ መክፈል
ይኖርብዎታል፡፡ በአጠቃቀም ምክንያት በቴክኒካል እቃ ላይ ለሚደርስ ጉዳት ቤተመጽሐፍቱ ሃላፊነቱን አይወስድም፡፡

ጊዜ ያለፈባቸው ውሰቶች
የተዋሷቸውን ነገሮች በጊዜው ካልመለሱ ቅጣት ሊከፍሉ ይችላሉ፡፡ እንደ ተጨማሪ
አገልግሎት የስልክ የጽሑፍ መልእክት ወይም የኢ-ሜል ማሳሰቢያ እንዲደርስዎ
ሊመርጡ ይችላሉ፡፡ ከመመለሻው ሁለት ቀን በፊትና ቀኑ ካለፈ አንድ ቀን በኋላ ማሳሰቢያ
ይላክልዎታል፡፡ የመመለሻ ቀኑ ካለፈ ከሁለት ሳምንት በኋላ ቀኑ እንዳለፈ የሚገልጽ
ደብዳቤ በፖስታ ቤት በኩል ይላክልዎታል፡፡ ያልተከፈሉ ቅጣቶች ወደ እዳ ሰብሳቢ ኤጀንሲ
ይላካሉ፡፡

መመሪያዎቹን መቀበል
ጎተንበርግ ውስጥ ላሉት የህዝብ ቤተ-መጻሕፍቶች የሚሰሩትን ውሰትን የሚመለከቱ
መመሪያዎች አንብቤአለሁ፡፡
መመሪያዎቹን ለመከተል እና መመሪያዎቹን በሚመለከት የሚደረጉ ለውጦችን ለመከታተል
ወስኛለሁ፡፡

ጊዜ ያለፈባቸው እቃዎች፡- SEK 3/በሳምንቱ ቀናት፣ ከፍተኛው SEK 60/በእቃ፡፡ የተከራዩ
ፊልሞች፡- SEK
5/በሳምንቱ ቀናት፣ ከፍተኛው SEK 100/በእቃ፡፡
የተጎዱ እቃዎችን መተካት ይኖርብዎታል፤
አለበለዚያ እነዚህ ክፍያዎች ሊቀየሩ ይችሉ ይሆናል፡፡

ምዝገባ
የሚዋሱት ወይም እጅዎ ላይ የያዙት እያንዳንዱ ነገር የተመዘገበ ነው፡፡ መረጃዎ በጥንቃቄ
የሚያዝ ሲሆን የተዋሷቸውን ነገሮች ሲመልሱ ይሰረዛል፡፡ ለቤተ-መጽሐፍቱ መክፈል
የሚኖርብዎ ገንዘብ ካለ ቅጣቱ እስኪከፈል ድረስ መረጃዎ መመዝገቢያው ላይ ይቆያል፡
፡ ቅጣቱ ከSEK 100 የሚበልጥ ከሆነ ቅጣቱ እስከሚከፈል ድረስ የቤተ-መጽሐፍት ካርድዎ
ይዘጋል፡፡

ኮምፒውተሮች
ቤተ-መጽሐፍቱ በነጻ ሊጠቀሙባቸው የሚችሏቸው ኮምፒውተሮች አሏቸው፡፡
የወሲብ ምስሎችን፣ ዘረኝነትን የሚያበረታቱ ጽሑፎችን ህገ-ወጥ ተግባርን የሚያበረታቱ
መረጃዎችን መፈለግም ሆነ ማውጣት አይፈቀድልዎትም፡፡ የሌላ ግለሰብን የይለፍ ቃል
ወይም መለያ መጠቀም አይኖርብዎትም፡፡
እባክዎ ቴክኒካል የሆኑ እቃዎችን በጥንቃቄ ይያዙ፤ ምንም ዓይነት ችግር ካለው ከሰራተኞቹ
ለአንዱ ሪፖርት ያድርጉ፤ እንዲሁም ለሌሎቹ የቤተ-መጽሐፍት ተጠቃሚዎች አሳቢነት
ያሳዩ፡፡

ጎተንበርግ ውስጥ የሚገኙ ቤተ-መጽሐፍቶች
www.goteborg.se/bibliotek

የቤተ-መጽሐፍት ካርድ የሚቀበል ትንሽ ልጅ መመሪያዎቹን መቀበል እና መስማማት
ልጄ የቤተ-መጽሐፍት ካርድ እንዲኖረው/ራትና ጎተንበርግ ውስጥ ላሉት የህዝብ ቤተመጽሐፍቶች የሚሰራባቸውን መመሪያዎች አንብቤአለሁ፡፡

የቤተ-መጻሕፍት ካርድ ቁጥር፡-

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ፡-

ስልክ ቁጥር፡-

የልጁ የግል መለያ ቁጥር፡-

ኢ-ሜል አድራሻ፡-

የወላጅ/አሳዳጊ ኢ-ሜል አድራሻ፡-

ፊርማ፡-

የልጅ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ስም፡-

För personal
Signatur:			Datum:

ስም በትላልቅ ፊደላት፡-

