
الئبریری سے ادھار لینے کے قوانین 
URDU

خوش آمدید!
ہمیں امید ہے کہ آپ کا الئبریری کارڈ آپ کے لئے باعث خوشی ہوگا!

آپ گوٹنبرگ میں عوامی الئبریریوں اور موبائل الئبریریوں سے کتابیں، فلمیں، ویڈیو گیمز، 
اخبارات اور بہت کچھ ادھار لے سکتے ہیں۔

آپ چیزیں مفت ادھار لیے سکتے ہیں، لیکن آپ کے لئے کچھ قوانین کی پیروی کرنا الزمی ہے۔ یہ 
کتابچہ الئبریری سے ادھار لینے کے قوانین کے بارے میں اہم معلومات پر مشتمل ہے۔

گراں قدر دستاویز
آپ کا الئبریری کارڈ ایک گراں قدر ذاتی دستاویز ہے۔ اگر یہ آپ سے گم ہو جائے تو آپ کو ایک 

بار میں اسے منسوخ کردینا چاہیے۔

آپ اپنا کارڈ کسی بھی وقت 34 34 368 31 0 46+ کے وایس میل سرویس پر کال کرنے سے 
منسوخ کرسکتے ہیں۔ 

آپ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے تمام ادھار اشیاء کے لئے ذمہ دار ہیں- یہاں تک کہ اگر  ایک غیر 
مجاز شخص کی طرف سے اس کا استعمال کیا گیا ہو۔ والدین / سرپرست اپنے بچوں کے کارڈ کے 
لئے ذمہ دار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز ادھار 

لی گئی ہو  تو اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ 

ادھار کی مدت
ادھار کی مدت عام طور پر  تین ہفتے ہے اور آپ کو رسید دیا جائے گا جس میں واپسی کی تاریخ 
درج ہوگی۔  آپ تمام ادھار لی گئی چیزوں کے لئے ذمہ دار ہیں جب تک آپ اسے واپس نا کر دیں۔ 

www.gotlib.goteborg.se پر وہ تمام چیزیں دستیاب ہیں جو آپ کے ادھار کے لئے دستیاب 
ہیں اور آپ عنوان کی تجدید اور ریزرو  کر سکتے ہیں اور ادھار کی مدت دیکھ سکتے ہیں ۔

اگر ادھار آئٹم کو نقصان پہنچے یا کھو  جائے تو، آپ کو اس کے متبادل کی فیس ادا کرنا پڑے 
گی۔ الئبریری ادھار لئے گئے میڈیا کے استعمال کے نتیجے میں تکنیکی آالت کو پہنچنے والے 

نقصان کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔

واجب االدا اشیاء 
اگر آپ وقت پر ادھار اشیاء واپس نہیں کرتے تو آپ پر جرمانہ کا اطالق ہوگا۔ اضافی سروس کے 

طور پر، آپ ٹیکسٹ پیغام یا ای میل یاددہانی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں۔  یاد دہانی کا پیغام 
واپسی کی تاریخ سے دو دن قبل اور ایک دن بعد بھیجا جاتا ہے۔ واپسی کی تاریخ گزرنے کے دو 
ھفتے بعد آپ کو بذریعہ پوسٹ ایک خط ارسال کیا جائے گا جس میں آپ کو واجب االدا آیٹم کے 
بارے میں مطلع کیا جائے گا۔  اگر جرمانے ادا نا کئے جائے تو  اسے قرض کی وصولی کرنے 

والی ایجنسی کے سپرد کیا جائے گا۔

چارجز
 آپ کا پہال الئبریری کارڈ مفت ہے؛ نیا کارڈ بالغوں کے لیے SEK 25 اور بچوں کے لئے

SEK 10 ہے۔ 

 واجب االدا اشیاء: SEK3 فی دن، زیادہ سے زیادہ SEK 60 فی آیٹم۔ 
 کرائے کی فلمیں: SEK5 فی دن، زیادہ سے زیادہ سیک 100 فی آیٹم۔ 

 اگر کسی اشیاء کو نقصان پہنچا ہو یا کھو گیا ہو تو آپ کو وہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ 
چارجز تبدیلی سے مشروط ہیں۔

رجسٹر
وہ سب کچھ جو آپ ادھار لیتے ہیں یا ریزرو کرتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہے. آپ کی معلومات محفوظ ہیں 
اور ادھار اشیاء واپس کرنے پر انھیں حذف کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی الئبریری کو رقم واجب االدا 
ہے تو  جب تک جرمانہ ادا نہیں ہوتا، وہ رجسٹر پر  ہی رہے گا۔ اگر آپ کا جرمانہ SEK 100 سے 

تجاوز  کر جائے تو  آپ کا الئبریری کارڈ بالک کردیا جائے گا جب تک جرمانہ ادا نہیں ہوتا۔

کمپیوٹر
الئبریریوں میں کمپیوٹر موجود ہیں جو بغیر کسی چارج کے استعمال کئے جا سکتے ہیں 

آپ کو فحش، نسل پرستانہ یا غیر قانونی مواد تالش کرنے یا شائع کرنے کے لئے کی اجازت نہیں 
ہے۔ آپ کسی اور کے پاس ورڈ یا شناخت استعمال نہیں کر سکتے۔ 

تکنیکی آالت کے ساتھ احتیاط برتیں اور کسی مسئلے کی صورت میں عملے کو آگاہ کریں اور 
الیبریری میں دوسروں کا احترام کریں

آپ اپنے رابطے کی تفصیالت بدلنے کی صورت میں ان 
کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ذاتی طور پر ذمہ دار ہیں- 

 گوٹنبرگ کی الئبریریاں 
www.goteborg.se/bibliotek

میں  نے گوٹنبرگ میں پبلک الئبریریوں پر الگو ہونے والے ادھار سے متعلق قوانین پڑھ لئے 
 ہیں۔ 

میں ان کی پاسداری کرنا  اور ان قوانین میں کسی تبدیلی کے بارے میں اپنے آپ کو باخبر 
رکھنا سمجھتا/سمجھتی ہوں۔

میں اپنے بچے کو الئبریری کارڈ رکھنے کے لئے راضی ہوں اور  میں نے گوٹنبرگ میں 
پبلک الئبریریوں پر الگو ہونے والے قوانین کو پڑھا ہے۔

والدین / سرپرست کے دستخط:           بالک حروف میں نام:الئبریری کارڈ نمبر:

بچے کا ذاتی شناخت نمبر:فون نمبر:

والدین / سرپرست کا ای میل ایڈریس:ای میل اڈریس:

بچے کا پہال نام اور مختصر نامدستخط:

نابالغ کے لئےالئبریری کارڈ حاصل کرنے کے لئے قبولیت کے قوانین کی قبولیت
قوانین اور رضامندی

Signatur:   Datum:

För personal


