قواعد جهت به قرض گیری اقالم در دری
به کتابخانه خوش آمدید
در شهر کانگزبکه شش کتابخانه موجود اند .این کتابخانه ها به نام های ،Kullavik ،Frillesås ،Fjärås
 Åsa ،Onsalaو  Fyrenیاد میشوند که دارای بس کتابخانه ،موتر کتاب و خدمات  Boken Kommeنیز می
باشد.
همه ی اینها دارای عین شماره تلیفون اند0300 83 80 20 :

در کتابخانه
شما میتوانید کتابها ،مجالت ،سی دی های موسیقی ،فلم ها ،کتابهای الکترونیکی ،گیم های تلویزیونی و سائر
اقالم را به قرض بگیرید.عالوه بر این ،میتوانید تاریخچۀ خانواده تانرا جستجو کنید ،از دیتابیس ها استفاده
نمایید ،اخبار بخوانید ،فوتوکاپی کنید و دیگر موارد.

در ویبسایت kungsbacka.se
در این ویبسایت شما موارد ذیل را انجام داده میتوانید :تمدید قرضه ها ،به قرض گیری کتاب های
الکترونیکی ،رزرو کتابها ،خوانش رهنمایی ها و همچنان میتوانید رهنمایی ها خودتانرا نیز بیان کنید،
استفاده از چک لیست ،رده بندی کتب ،پیشنهاد خریداری ها ،مشاهده رویداد ها ،مالحظه ساعات کاری
با استفاده از موارد زیر وارد سیستم شوید
کارت کتابخانه +پن کود یا
شماره هویت شخصی +پن کود

کارت کتابخانه
کارت کتابخانه یک سند با ارزش است و تنها برای استفاده شخصی می باشد .در صورتیکه شما این کارت را
گم کنید ،باید درخواست بالک آنرا نمایید .شما باید معلومات جدید شخصی و ایمیل آدرس تانرا خود درج
نمایید.
وقتی که برای اخذ کارت کتابخانه درخواستی میدهید ،شما در واقعیت بر ثبت معلومات شخصی تان رضایت
نشان میدهید .نظر به قانون محرمیت ،تنها شما میتوانید به جزئیات قرضه دسترسی داشته باشید.ما جزئیات
قرضه ی تانرا نزد خود ذخیره نمی کنیم.

زمان قرض گیری
زمان قرض گیری اقالم را مدنظر داشته باشید زیرا این میعاد نظر به هر شی که به قرض میگیرد ،متفاوت
است .در رسیدی که برایتان داده میشود ،زمان بازگرداندن اقالم بیان میگردد .زمانی که اقالم را دوباره
برمیگردانید ،باید اطمینان حاصل کنید که همه ی اینها از فهرست قرض دهی شما حذف شده باشند.
بعضی اشیای که به قرض گرفته میشوند دارای محدودیت سنی اند.

این مسئولیت شما است که هر آنچه را به قرض میگیرد باید آنرا کامل و سالم نگهدارید .حین بازگرداندن
اقالم باید این موضوع را نیز مدنظر داشته باشید.
کتابها ،کتابهای صوتی ،سی دی های موسیقی ،فلم های حقیقی ،سریال های تلویزیونی :میعاد قرضه 4
هفته است
مجالت ،گیم های کمپیوتری ،گیم های تلویزیونی :میعاد قرضه  2هفته است
فلم های دی وی دی :میعاد قرضه  1هفته است.

انقضای تاریخ قرضه
بعد از تاریخ انقضای قرضه ،بصورت روزمره جریمه باالی مشتری وضع خواهد شد.
یادآوری ها و صورت های حساب هرچند برای شان ارسال خواهد شد ( در هر مورد فیس وضع خواهد شد)
صورت حسابات که پرداخت نگردیده اند به ادارۀ جمع آوری قرضه راجع خواهند شد.
تا زمانی که تادیه صورت نگیرد و اقالم دوباره برگردانده نشوند ،کارت کتابخانه بالک خواهد شد.

فیس /تادیات
نخستین کارت کتابخانه ی که در اختیار شما قرار میگیرد بگونه ی رایگان می باشد اما بعدًا در برابر هر تجدید
این کارت فیس وضع خواهد شد.
در صورتیکه اقالم را ناوقت برگردانید ،جریمه ی در زمینه وضع خواهد شد.
شما مسئولیت جبران خسارۀ اقالم تخریب شده و یا اقالمی که آنرا برنمی گردانید ،به عهده دارید.
در صورتیکه شما ایمیل آدرس تانرا داده باشید ،ذریعه ی ایمیل یادآوری برای تان ارسال خواهد شد .همچنان
بمثابۀ خدمات اضافی ،سه روز قبل از انقضای تاریخ قرضه ،یک اخطاریه را در زمینه وصول خواهید کرد.
جریمه بازگرداندن اقالم بعد از تاریخ انقضای قرضه  2کرون در برابر هر قلم در روز است.
جریمه بازگرداندن فلم های تفریحی بعد از تاریخ انقضای قرضه  20کرون در برابر هر فلم در روز می باشد.
فیس نخستین یادآوری  20کرون است.
فیس برای یادآوری دومی  20کرون است.
صورت حساب  40کرون می باشد.
ما مسئولیت هیچگونه تخریب دستگاه تانرا که به سبب اقالم به قرض گرفته شده به میان آمده باشد ،به
عهده نمی گیریم.

کمپیوتر ها
استفاده از کمپیوتر رایگان است ،و شما با استفاده از کارت کتابخانه یا شماره هویت شخصی و پن کود تان
می توانید وارد سیستم کمپیوتر شوید.
در صورتیکه از کمپیوتر شخصی تان استفاده میکنید ،شبکۀ باز انترنیت بی سیم ما را تحت عنوان ذیل انتخاب
نمایید:
guest.kungsbacka.se

