
 
 

 

 Helsingborg خانوادهکتابخانه عضویت کارت 
  همکاری خانواده پالنشامل که  آوردمی فراهمرا  هااروالیی شهادر کتابخانه هارسانه دیگرو  هاترسی به کتابامکان دس ،کتابخانهعضویت این کارت 

Helsingborg شوندمی :Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm  و

Örkelljunga. 

 
ی به امانت برده شده در یک کارت هانام کتابورد تا آمی این کارت این امکان را فراهم، نت ببرندی مختلف کتاب به اماهاکه تمایل دارند از کتابخانه برای کسان

 دسترسی به آن برای شما راحت تر است.آورد که می فراهم را کتابخانهیک به  هاکتابامکان به امانت بردن و برگرداندن  همچنین نوشته شود و

 
 یتحفظ محرم

از  .کنیدثبت خواهد شد امضاء  *کتابخانه مشترکدر سیستم شخصی شما  معلوماتکه  مبنی بر اینرا  توافقنامهیک به امانت ببرید باید  را کتاببرای اینکه بتوانید 

باقی  شما محرم توسطشده امانت برده  به کتاب معلومات. استفاده خواهد شد مصارف تمامو  ریزرف های به امانت برده شده، هاشما جهت مدیریت کتاب معلومات

 . یابدبه امانت برده اید دسترسی  چیز که آن معلوماتکه هیچ کسی غیر از شما قادر نخواهد بود به  یخواهد ماند، بدین معن

 
. مپیوتری حذف خواهد شداز سیستم ک به امانت برده شده جنسمربوط به  معلوماتمربوطه،  مصارفبه امانت برده شده و پرداخت  جنسبه محض بازگرداندن 

 . هستند میتتابع مقررات حفظ محرکتابخانه  کارکنان طبیعی است که

 
 کارت جدید خود لذت ببرید! استفادهامیدواریم که از 

 
 Helsingborg کتابخانه خانواده

 
یک نیستند صحیح  معلومات شود آگاهی یابید و چنانچهمی هداریکه درباره شما نگ معلومات بارهدراین حق را دارید ، (PuL) شخصی معلوماتطبق قانون *

 . ارائه دهید اعمال تغییرات جهت درخواست

 
 

 قرارداد امانت
 

 

کتابخانه برای افراد بزرگسال و  عضویت در یهاذیل را جهت کارت معلوماتلطفا 

 کنیدسال به باال تکمیل  ۱۸

 درشده به امانت برده  جنس معلوماتگیرنده و  امانت معلوماتکه  کنممی موافقتبدین وسیله  •

 شود.ثبت  Helsingborgکتابخانه خانواده  مشترکسیستم 

نسبت به اعمال هرگونه تغییرات در این مقررات  یشهپذیرم و هممی قوانین و مقررات را •

 . آگاه هستم

کتابخانه برای کودکان زیر سن در ی عضویت هاذیل را جهت کارت معلوماتلطفا 

 کنیدتکمیل  سال ۱۸
 

یک  هک کنممی بدین وسیله موافقتو  قانونی شخص نامبرده در ذیل هستمسرپرست اینجانب  •

در  شده به امانت برده جنسگیرنده و  معلومات امانت وصادر  اوکارت کتابخانه برای 

 .شودثبت  Helsingborgکتابخانه خانواده  مشترکسیستم 

نسبت به اعمال هرگونه تغییرات در این مقررات آگاه  یشهپذیرم و هممی قوانین و مقررات را •

 . هستم

این کودک را به عهده  توسطبه امانت برده شده  جنسقانونی، مسئولیت  سرپرستبه عنوان یک  •
.خواهم گرفت

(رقم ۱۰)شخصی  هویت شماره 

(رقم ۱۰) شخصی کودک هویتشماره                                                           

 نام و نام خانوادگی کودک امضاء

 

(رقم ۱۰)قانونی  سرپرستشماره شناسایی شخصی 
 

 نام چاپی

 

قانونی سرپرستامضاء و نام چاپی  تاریخ

 

 
2016-05-18 

  تاریخ
لطفا صفحه را برگردانید!

 
 



 

 قوانین امانت گرفتن
 

 .عیت کردبدارد که باید از آن ت ما قوانینامانت گرفتن رایگان است ا

 بیاز کتابخانه به طور کامل در کتابخانه و در و گرفتنامانت قوانین 

 . در دسترس است bibliotekfh.seسایت 

 
 سند ارزشمند

همیشه مفقود شدن . شودمی این کارت کتابخانه یک سند ارزشمند محسوب

تان در کارت گرفته که نامش امانت جنسشما در قبال ! دهید راپورکارت را 

 . ثبت شده مسئول هستید

 
توانید از طریق برقراری تماس با کتابخانه محلی خود، نسبت می شما

 معلومات جهت مشاهده. به مسدود کردن کارت کتابخانه اقدام نمایید

 .  کنیدمراجعه  bibliotekfh.seسایت  بیتماس به  و

 
 مدت امانت

مکن ممدت امانت . توانید در رسید امانت بیابیدمی را کتاب بازگشتتاریخ 

صورت داشتن یک پین  در. هار هفته استچباشد اما معموال  متغییر است

مدت امانت را  ،سایت بییا مراجعه به و لیفونتوانید از طریق تمی ،کود

 بررسی و نسبت به تمدید آن اقدام نمایید.  

 
، نسبت به آن مسئول خواهید شده به امانت برده کتابتا زمان بازگرداندن 

که مفقود  به امانت برده کتابکردن هرگونه  تبدیلشما باید نسبت به بود. 

. شده یا آسیب دیده اقدام نمایید

اعمال  مصرفکامل مربوط به هرگونه  معلوماتجهت دسترسی به قوانین و 

 مراجعه نمایید bibliotekfh.seسایت  بیبه و ،شده

 
 book busیا  ی کودکانهابابت تاخیر در تحویل رسانه مصرف ازهیچگونه 

 ۱۸جوانان زیر سن نونظر گرفته نشده است. کودکان و  به امانت برده شده در

بابت تاخیر در  ، هیچگونه مصرف ازگان کتاب صوتیه گیرند امانتسال و 

 .پرداخت نخواهند کردتحویل 

 
 تبدیلی

که مفقود شده یا  به امانت برده جنسکردن هرگونه  تبدیلشما باید نسبت به 

 . نماییدآسیب دیده اقدام 

 
ل مسئو ،کودکان توسطبه امانت برده شده  اجناسقانونی در قبال  سرپرستان

. به امانت برده شده متغیر است جنس یتبه نوع نظر ،مصرف. خواهند بود

سایت  بیتوانید به طور کامل در کتابخانه یا در ومی را جنس تبدیلی مصارف

www.bibliotekfh.se بیابید . 

 
کارت  کرون شوید ۱۰۰معادل  یک مصرفچنانچه متحمل پرداخت 

 .مسدود خواهد شد تانکتابخانه

 
 ییامانت بین کتابخانه

در  / Helsingborgخارج از خانواده  ییین کتابخانهامانت ب مصرف
کرون ۱۰ :منطقه شمال اروپا

 
 

                (:یرقم ۴) کودپین 
 

 

 

 درخواستی ذیل را تکمیل نمایید معلوماتلطفا 
 
 

 (صاحب کارت)نام خانوادگی 
 

 

 نام
 
 

 از طرف
 
 

 آدرس         
 
 

 د پستیوک
 
 

 مکان
 
 

 تلیفون
 
 

 همراه تلیفون
 
 

 پست الکترونیکی آدرس       


