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بوتن در  محدوده وست   ۸ی و همکاری کتابخانه ها  
 

 

 به کتابخانه های

خوش آمدید!  ۸و  
 

یک کارت عضویت –هشت کتابخانه   
 

 دوروته آ، لیکسله، مالو، نورشو، سورسله، 

 استورومن، ویلهلمینا و اوسله
 

 

 
 

 

 

 

همکاری یم کنیم تا شما بتوانید خدماتما با هم   

ی  در  کتابخانه خود دریافت کنید  باز هم بهت 
 

 

 با یک کارت عضویت،  در هر کتابخانه ای

ید، پس بدهید  که مایلید قرض بگتر

 و رزرو  کنید! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Persiska 



 کارت عضویت شما

برای قرض کردن نیاز به یک کارت کتابخانه دارید. آن را با نشان 

دادن کارت شناسایی معتتر عکس دار در کتابخانه دریافت یم  

ن   ن قرض گرفی   کتابخانه هایکنید. همزمان یم پذیرید که قوانیر

را رعایت کنید.  ۸و   

 کارت کتابخانه دریافت کنند.  ۶کودکان یم توانند از 
ی

سالگ  

ن به همراه کارت کتابخان ه را یم بایست در زمان قرض گرفی 

قابل  ۸داشته باشید. کارت عضویت در همه کتابخانه های و 

 استفاده است. 

 
 اطالعات فردی شما

اطالعات در مورد قرض های فعیل و رزروهای انجام شده در 

ک برای کتابخانه های و  ثبت یم  ۸یک سیستم رایانه ای مشت 

 شود. 

دان کتابخانه به اطالعای  که مشمول قانون به این معنن که کارمن

یس دارند.   )او اس ال( یم شود دست 
ی

همه  غلنیت و محرمانگ

او اس ال  ۳و پاراگراف  ۴۰کارکنان کتابخانه بر اساس فصل 

 وظیفه رازداری دارند. 

 

 شما مسئول قرض های خود هستید
 کارت کتابخانه یک سند با ارزش است. 

کتاب ها و موارد دیگری هستید که   به این معنن که شما مسئول

 با استفاده از کارت عضویت شما قرض گرفته یم شود. 

اگر کارت رسپرست مسئولیت قرض کودکان را بر عهده دارد. 

عضویت خود را گم کرده اید رسیعا به کتابخانه اطالع دهید تا آن 

د مسئول  را مسدود کنیم. اگر فرد دیگری با کارت شما قرض بگتر

سارت خواهید شد. صدور یک کارت عضویت جدید پرداخت خ

کرون هزینه دارد.   ۱۰  
 

 زمان قرض
زمان قرض با توجه به اینکه چه قرض کرده اید متفاوت است. 

ن و یا در حساب کاربری    زمان پس دادن در رسید زمان قرض گرفی 

v8biblioteken.se  .نوشته شده است 
ر زمان اعالم شما مسئول پس دادن آنچه که قرض کرده اید د

س دادن دیر شده باشد یک هزینه شده هستید. اگر زمان پ

کرد پرداخت یم کنید. هزینه دیرکرد برای کتب های کودکان و دیر 

نوجوانان و یا قرض هایی که توسط کودکان و نوجوانان صورت  

 گرفته است دریافت نیم شود. 

 

 قرض مجدد

ا از وانید آن ر اگر مایل به تمدید زمان قرض های خود هستید یم ت

ن یم توانید  v8biblioteken.seطریق   انجام دهید. شما همجنیر

به کتابخانه خود زنگ زده و یا مراجعه کنید و از کارکنان کمک 

ن  ید. اگر در صورت دارا بودن دیرکرد اقدام به قرض گرفی  بگتر

ر زمان اگ مجدد کنید یم بایست هزینه دیرکرد را پرداخت کنید. 

قرض کردن تمام شده و یا فرد دیگری در صف نوبت قرار گرفته 

 باشد امکان قرض مجدد وجود ندراد. 
 

 قرض های دیر شده

قرض داده شده است پس از دو بار یادآوری پس اگر آنچه که 

داده نشود، یک فاکتور ارسال شده و کارت کتابخانه مسدود یم 

 شود. 
 

وقن  آنچه که قرض داده شده پس داده شود و یا فاکتور آن 

پرداخت شود کارت عضویت از حالت مسدود خارج یم شود. 

رسال سال به رسپرست وی ا ۱۸فاکتور کودکان و نوجوانان زیر  

 یم شود. 
 

 رزرو
شما یم توانید کتایر را  که قرض داده شده و یا در یگ دیگر از  

موجود است را رزرو کنید. زماین که کتاب  ۸کتابخانه های و 

ن باشد پیایم برایتان ارسال یم شود.   آماده برای تحویل گرفی 

 

 v8biblioteken.seرزرو را یم توانید در کتابخانه و یا از طریق 
 دهید.  صورت

 

 هزینه ها
ن ها رایگان است! کتابخانه اما برای قرض هایی   همه قرض گرفی 

 که دیر پس داده شوند هزینه ای دریافت یم کند. 

 

کرون/روز  ۱روز    ۲۸زمان قرض   

کرون/روز  ۱روز     ۱۴زمان قرض   

 

سایه یم شوید پرداخت یم کنید.  ۱۸هرینه دیرکرد را از روزی که 

ی برای کتاب های کودکان و نوجوانان وجود هیچ هزینه دیرکرد

 ندارد. 

کتابخانه برای کتاب های گم شده یا صدمه دیده هزینه ای 

دریافت یم کند. در هر دو مورد ارزش گذاری کتابخانه مالک 

ن متفاوت یم باشد.   است و هزینه نتر

 رمز پی   
ن به کارت عضویت شما متصل است. با کمک آن یم  رمز یک  پیر

در اینجا یم توانید قرض توانید وارد وب سایت کتابخانه شوید. 

ونیک مجدد  ید، رزو کنید، کتاب الکت  ید و یا در  بگتر قرض بگتر

ن خود یم توانید از   بانک های اطالعای  جستجو کنید. با رمز پیر

ن  موجود در کتابخاندستگاه های اتوماتیک  کتاب قرض کنید. ه نتر  

 

 با کمال میل سوال کنید! 
ن دیگری هست که مایل به دانستنش هستید؟  چتر

سید تا کمکتان کنیم!   از ما بپر
 


