ንልቓሕ ዚምልከት መምርሒታት .ትግርኛ
ናብቲ ቤትንባብ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ/ኪ
ኣብ ኩንግስባካ ኮሙን ሽድሽተ ኣብያተንባብ ኣለዋ፡ ፍየሮስ፡ ፍሪለሶስ፡ኩላቪክ፡ ኦንሳላ፡ኦሳ፡ፊረንስ። ከምኡውን ኣውቶቡስ
ቤትንባብ፡ ማኪና ቤትንባብ፡ መጻሕፍቲ ይመጽኡ ኣለዉ (ቦከን ኮመር)። ኩላተን ሓባራዊ ቍጽሪ ተለፎን ኣለወን፤ 0300-83 80
20 (ናይ ምጥዋቕ ድምጺ)

ኣብቲ ቤትንባብ...
ነዚ ዚስዕብ ትልቃሕ፤ መጻሕፍቲ፡ መጽሔታት፡ ሙዚቃ፡ ፊልምታት፡ ኤለክትሮኒካዊ መጻሕፍቲ፡ ቲቪ መጻወቲ ከምኡውን ካልእ
ናይ መራኸቢ ብዙሓን። ብተወሳኺ ንሓረግ ወለዶ ዚምልከት ምርመራ ከትካዪድ ትኽእል፡ ናይ ኮምፕዩተር ዳታበይዝ ክትጥቀም
ትኽእል፡ መጽሔታት ተንብብን ቅዳሕ ወይ ፎቶኮፒ ትገብርን።
ኣብቲ bibliotek.kungsbacka.se ዚብል መርበብ ኢንተርነት፡ ነዚ ዚስዕብ ተግባራት ትፍጽም፤
ከም ብሓድሽ ትልቃሕ፡ ኤለክትሮኒክ መጻሕፍቲ ትልቃሕ፡ ኣጽንሑለይ ትብል፡ ዜና ተንብብ፡ ብዛዕባ ሓበሬታ ተንብብ ወይ ድማ
ባዕልኻ ሓበሬታ ትህብ፡ ዝርዝር ደስ ዚብለካ ትሕዝ፡ ትግምግም፡ ሓበሬታ ዕድጊ ትህብ፡ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ትርእይ፡ ናይ
ስራሕ ሰዓታት ትርእይ።
በዚ ዚስዕብ ሎግ ትገብር
ናይ ቤትንባብ ካርድ +ፒንኮድ ወይ ድማ ፐርሾንኑመር + ፒንኮድ
ናይ ቤትንባብ ካርድ
ናይ ቤትንባብ ካርድ ኣገዳሲ ሰነድ እዩ፡ ንውልቃዊ ጥቕሚ ጥራይ ድማ እዩ ዚውዕል። ነቲ ካርድ ምስ እተጥፍኦ፡ ካልእ ሰብ ምእንቲ
ከየዘውትሮ፡ ክትዓግቶ ይግበኣካ። ነቲ ናትካ ውልቃዊ ሓበሬታን ኢመይልን ባዕልኻ ኢኻ እትመልኦ።
ናይ ቤትንባብ ካርድ ኪህልወካ ምስ እትሓትት፡ ነቲ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ንኺምዝገብ ፍቓደኛ ክትከውን ይግበኣካ። ብናይ ምዕቃብ
ምስጢር ሕጊ፡ እቲ ንልቓሕካ ዚምልከት ሓበሬታ ንኣኻ ጥራይ እዩ ዚውሃብ። ነቲ እትልቅሖ ነገራት ኣብ መዝገብ ኣይንዕቅቦን ኢና።

ናይ ልቓሕ ግዜ
ነቲ እተለቃሕካዮ እትመልሰሉ ግዜ ኣይትረስዓዮ። እዚ ድማ ምስቲ እተለቃሕካዮ ኣቕሓ ይፈላለ እዩ። ኣብቲ ካርድኻ፡ መኣስ
ክትመልስ ከም ዘሎካ ተጻሒፉ ኣሎ። ነቲ እተለቃሕካዮ ምስ መለስካዮ፡ ከም እተሰረዘ ኣረጋግጽ።
ንገሊኡ ነገራት፡ ዕድመ ይጸልዎ እዩ።
ንኹሉ ክትቆጻጻር ሓላፍነትካ እዩ። ማለት እቲ እትልቅሖ፡ ጎደሎ ዘይብሉን ዘይተበላሸወን ምዃኑ ኣረጋግጽ። ክትመልሶ ከሎኻውን
ከምኡ።
ንውሓት ግዜ ልቓሕ፡ ንመጻሕፍቲ፡ ድምጻዊ መጻሕፍቲ፡ ሙዚቃ ሲ.ዲ. ፊልምታት፡ ናይ ቲቪ ተኸታታሊ ፊልምታት፤ ኣርባዕተ
ሰሙናት።
ንመጽሔትን መጻወቲ ኮምፕዩተርን ናይ ቲቪ መጻወትን፤ ክልተ ሰሙናት።
ንዲቪዲ ፊልም፤ ሓደ ሰሙን።
ከይተመልሰ ዝደንጎየ ልቓሕ
ልቓሕ ዚምለሰሉ መዓልቲ ምስ ዚሓልፍ ካባኻ ዚውሰድ መዓልታዊ ክፍሊት ኣሎ።
በዚ መሰረትዚ ድማ መዘኻኸርን ቅብሊትን/ፋክቱራን ኪለኣኸልካ እዩ (ናይ ነፍስወከፍ ልቓሕ ክፍሊት)።
ነዚ ምስ ዘይትኸፍል፡ እቲ ዕዳ ናብ ኣተግበርቲ ክፍሊ (ኢንካሶ) ይሓልፍ።
ክሳዕ ልቓሕ ዚምለስ ወይ ዕዳ ዚኽፈል ድማ እቲ ናይ ቤትንባብ ካርድ ይዕገት።

ክፍሊት/ካሕሳ
እታ ናይ መጀመርያ ናይ ቤትንባብ ካርድ ናጻ እያ። ከም ብሓድሽ ምስ እትደሊ ግን ክትከፍል ትግደድ።
ከይመለስካ ምስ እትድንጒ፡ ናይ ምድንጓይ ክፍሊት ትኸፍል።
ነቲ ዘይመለስካዮ ወይ ዘበላሸኻዮ ንብረት ብዕዳ ክትከፍሎ ትግደድ።
ናይ ኢመይል ኣድራሻ ሰዲድካ እንተ ዄንካ፡ መዘኻኸሪ ብኢመይልኪለኣኸልካ እዩ። ከም ተወሳኺ ኣገልግሎትና፡ ቅድሚ እቲ
ልቓሕ ዚምለሰሉ መዓልቲ ዚወድቕ፡ ሰለስተ መዓልታት ኣቐዲምና፡ መጠንቀቕታ ክንልእከልካ ኢና።
ናይ ግዜ ምሕላፍ መቕጻዕቲ፡ ንመዓልቲ ክልተ ክሩነር ንሓንቲ ኣቕሓ።
ንፊልም ድማ 20 ክሩነር።
ቀዳማይ ናይ ስምዕታ ክፍሊት 20 ክሩነር።
ካልኣይ ናይ ስምዕታ ክፍሊት 20 ክሩነር።
ድምር 40 ክሩነር።
እቲ እተለቓሕካዮ ፊልም ይኹን ዲቪዲ ወዘተ. ነቲ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒኻ ምስ ዘበላሹዎ ንሕና ተጠየቕቲ ኣይኮንናን።
ኮምፕዩተራት
ነተን ኮምፕዩተራት ብናጻ ክትጥቀመለን ትኽእል፡ ንምእታው ወይ ሎግ ንምግባር ድማ ናይ ቤትንባብ ካርድኻ ወይ ፐርሾንኑመር +
ፒንኮድ ትጥቀም። ናይ ውልቅኻ ኮምፕዩተር ምስ እትህልወካ ግን በቲ ክፉት ዋይፋይ ወይ ስልኪ-ኣልቦ ነትወርክ ትጥቀም፤
guest.kungsbacka.se

