کارت عضویت کتابخانه خانواده Helsingborg
این کارت عضویت کتابخانه ،امکان دسترسی به کتابها و دیگر رسانهها در کتابخانههای شاروالیها را فراهم میآورد که شامل پالن همکاری خانواده
 Helsingborgمیشوند Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm :و
.Örkelljunga
برای کسان که تمایل دارند از کتابخانههای مختلف کتاب به امانت ببرند ،این کارت این امکان را فراهم میآورد تا نام کتابهای به امانت برده شده در یک کارت
نوشته شود و همچنین امکان به امانت بردن و برگرداندن کتابها به یک کتابخانه را فراهم میآورد که دسترسی به آن برای شما راحت تر است.
حفظ محرمیت
برای اینکه بتوانید کتاب را به امانت ببرید باید یک توافقنامه را مبنی بر این که معلومات شخصی شما در سیستم مشترک کتابخانه* ثبت خواهد شد امضاء کنید .از
معلومات شما جهت مدیریت کتابهای به امانت برده شده ،ریزرف ها و تمام مصارف استفاده خواهد شد .معلومات کتاب به امانت برده شده توسط شما محرم باقی
خواهد ماند ،بدین معنی که هیچ کسی غیر از شما قادر نخواهد بود به معلومات آن چیز که به امانت برده اید دسترسی یابد.
به محض بازگرداندن جنس به امانت برده شده و پرداخت مصارف مربوطه ،معلومات مربوط به جنس به امانت برده شده از سیستم کمپیوتری حذف خواهد شد.
طبیعی است که کارکنان کتابخانه تابع مقررات حفظ محرمیت هستند.
امیدواریم که از استفاده کارت جدید خود لذت ببرید!
کتابخانه خانواده Helsingborg
*طبق قانون معلومات شخصی ( ،)PuLاین حق را دارید درباره معلومات که درباره شما نگهداری میشود آگاهی یابید و چنانچه معلومات صحیح نیستند یک
درخواست جهت اعمال تغییرات ارائه دهید.

قرارداد امانت
لطفا معلومات ذیل را جهت کارتهای عضویت در کتابخانه برای افراد بزرگسال و
 ۱۸سال به باال تکمیل کنید
•
•

بدین وسیله موافقت میکنم که معلومات امانت گیرنده و معلومات جنس به امانت برده شده در
سیستم مشترک کتابخانه خانواده  Helsingborgثبت شود.
قوانین و مقررات را میپذیرم و همیشه نسبت به اعمال هرگونه تغییرات در این مقررات
آگاه هستم.

لطفا معلومات ذیل را جهت کارتهای عضویت در کتابخانه برای کودکان زیر سن
 ۱۸سال تکمیل کنید
•
•
•

اینجانب سرپرست قانونی شخص نامبرده در ذیل هستم و بدین وسیله موافقت میکنم که یک
کارت کتابخانه برای او صادر و معلومات امانت گیرنده و جنس به امانت برده شده در
سیستم مشترک کتابخانه خانواده  Helsingborgثبت شود.
قوانین و مقررات را میپذیرم و همیشه نسبت به اعمال هرگونه تغییرات در این مقررات آگاه
هستم.
به عنوان یک سرپرست قانونی ،مسئولیت جنس به امانت برده شده توسط این کودک را به عهده
خواهم گرفت.
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لطفا صفحه را برگردانید!

قوانین امانت گرفتن
امانت گرفتن رایگان است اما قوانین دارد که باید از آن تبعیت کرد.
قوانین امانت گرفتن از کتابخانه به طور کامل در کتابخانه و در ویب
سایت  bibliotekfh.seدر دسترس است.
سند ارزشمند
این کارت کتابخانه یک سند ارزشمند محسوب میشود .همیشه مفقود شدن
کارت را راپور دهید! شما در قبال جنس امانت گرفته که نامش در کارتتان
ثبت شده مسئول هستید.
شما میتوانید از طریق برقراری تماس با کتابخانه محلی خود ،نسبت
به مسدود کردن کارت کتابخانه اقدام نمایید .جهت مشاهده معلومات
تماس به ویب سایت  bibliotekfh.seمراجعه کنید.
مدت امانت
تاریخ بازگشت کتاب را میتوانید در رسید امانت بیابید .مدت امانت ممکن
است متغییر باشد اما معموال چهار هفته است .در صورت داشتن یک پین
کود ،میتوانید از طریق تلیفون یا مراجعه به ویب سایت ،مدت امانت را
بررسی و نسبت به تمدید آن اقدام نمایید.
تا زمان بازگرداندن کتاب به امانت برده شده ،نسبت به آن مسئول خواهید
بود .شما باید نسبت به تبدیل کردن هرگونه کتاب به امانت برده که مفقود
شده یا آسیب دیده اقدام نمایید.

پین کود ( ۴رقمی):

لطفا معلومات درخواستی ذیل را تکمیل نمایید
نام خانوادگی (صاحب کارت)
نام
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جهت دسترسی به قوانین و معلومات کامل مربوط به هرگونه مصرف اعمال
شده ،به ویب سایت  bibliotekfh.seمراجعه نمایید
هیچگونه مصرف از بابت تاخیر در تحویل رسانههای کودکان یا book bus
به امانت برده شده در نظر گرفته نشده است .کودکان و نوجوانان زیر سن ۱۸
سال و امانت گیرنده گان کتاب صوتی ،هیچگونه مصرف از بابت تاخیر در
تحویل پرداخت نخواهند کرد.
تبدیلی
شما باید نسبت به تبدیل کردن هرگونه جنس به امانت برده که مفقود شده یا
آسیب دیده اقدام نمایید.
سرپرستان قانونی در قبال اجناس به امانت برده شده توسط کودکان ،مسئول
خواهند بود .مصرف ،نظر به نوعیت جنس به امانت برده شده متغیر است.
مصارف تبدیلی جنس را میتوانید به طور کامل در کتابخانه یا در ویب سایت
 www.bibliotekfh.seبیابید.
چنانچه متحمل پرداخت یک مصرف معادل  ۱۰۰کرون شوید کارت
کتابخانهتان مسدود خواهد شد.

امانت بین کتابخانهیی
مصرف امانت بین کتابخانهیی خارج از خانواده  /Helsingborgدر
منطقه شمال اروپا ۱۰ :کرون

