بطاقة مكتبة عائلة هلسينغبورغ
تتيح لك بطاقة المكتبة هذه إمكانية الوصول إلى الكتب والوسائط األخرى الموجودة في المكتبات المتوفرة بالبلديات المدرجة ضمن تجمع عائلة
هلسينغبورغÅstorp, Ängelholm ,Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv :
.and Örkelljunga
هذه البطاقة تتيح لألشخاص الذين هم معتادون على استعارة الكتب من مكتبات متنوعة تجميع استعاراتهم ضمن بطاقة واحدة كما تتيح لهم أيضًا
استعارة الوسائط وإرجاعها إلى المكتبة األقرب إليهم.

السرية

لكي تتمكن من استعارة الوسائط يجب التوقيع على أنك موافق على تسجيل بياناتك الشخصية ومشاركتها على نظام التشغيل بالمكتبة* .و ُتستخدَم بياناتك
إلدارة طلبات االستعارة والحجز وأي رسوم الزمة .طلبات التي االستعارة التي تقدمها تعامل بسرية ،ما يعني أنه لن يعرف أي شخص سواك ما قمت
باستعارته.
وبمجرد إرجاعك للوسائط التي استعرتها ودفع أي رسوم مفروضةُ ،تحذف أي بيانات حول طلبات االستعارة من جهاز الكمبيوتر .يخضع العاملين بالمكتبة
إلى قواعد السرية.
نتنمنى لك االستمتاع باستخدام بطاقتك الجديدة!
مكتبة عائلة هلسينغبورغ
* يحق ألي شخص معرفة البيانات التي يتم تسجيلها حوله وطلب تغييرها إذا كانت غير صحيحة بموجب قانون البيانات الشخصية (.)PuL

اتفاقية االستعارة
الرجاء استكمال البيانات التالية لبطاقات البالغين بالمكتبة
•
•

أوافق على تسجيل بيانات الشخص المستعير وبيانات طلبات االستعارة على نظام المكتبة المشترك
لمكتبات عائلة هلسينغبورغ.
أوافق على القواعد واألحكام وسأظل على اطالع بأي تغيير يطرأ عليها.

الرجاء استكمال البيانات التالية لبطاقات المكتبة لمن هم أقل من  18عاما
األطفال أقل من  18عاما
•
•
•

أن الوصيّ القانوني على الشخص المذكور أدناه وأوفق على استخراج بطاقة له وعلى تسجيل
بيانات الشخص المستعير وطلبات االستعارة في نظام المكتبة المشترك بمكتبات عائلة
هلسينغبورغ.
أوافق على القواعد واألحكام وسأظل على اطالع بأي تغيير يطرأ عليها.
بصفتي الوصيّ القانوني فأنا أتحمل المسؤولية بخصوص طلبات االستعارة لألطفال

رقم التعريف الشخصي ( 10أرقام)

رقم التعريف الشخصي لألطفال ( 10أرقام)

التوقيع

االسم األول واألخير للطفل

االسم بالكامل

رقم التعريف الشخصي للوصيّ القانوني ( 10أرقام)

التاريخ

توقيع الوصي القانوني واسمه بالكامل
التاريخ

الرجاء تغيير الصفحة!
2016-05-18

قواعد االستعارة
االستعارة مجانية ولكن هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها قواعد
االستعارة من المكتبة متوفرة بالكامل داخل المكتبة وعلى موقع
.bibliotekfh.se
وثيقة مهمة
بطاقة المكتبة هي وثيقة مهمة .الرجاء اإلبالغ عن البطاقات المفقودة دوما ً
أنت مسؤول عن أي طلبات استعارة تقدَّم باستخدام بطاقتك
يمكنك حظر بطاقة المكتبة الخاصة بك عن طريق التواصل مع المكتبة
الموجودة بمنطقتك .يمكنك العثور على معلومات االتصال على موقع
bibliotekfh.se
فترة االستعارة.
يمكن االطالع على تاريخ اإلعادة في إيصال االستعارة .قد تختلف فترة
االستعارة ولكنها عادة تكون مدة أربعة أسابيع .يمكنك التحقق من فترة
االستعارة وتجديدها عن طريق الهاتف أو على موقع  bibliotekfh.seإذا
كان لديك رقم تعريف شخصي.
تكون أنت المسؤول عن الوسائط المستعارة إلى أن تقوم بإرجاعها .يجب
إحضار وسائط بديلة للعناصر التي فقدت أو تلفت خالل فترة االستعارة.
رقم التعريف الشخصي ( 10أرقام):

الرجاء استكمال المعلومات المطلوبة أدناه
االسم األخير (مالك البطاقة)
االسم األول

عنوان المراسلة

العنوان

الرمز البريدي

المكان

الهاتف األرضي

الهاتف الجوال

عنوان البريد اإللكتروني

يمكن االطالع على القواعد والمعلومات الكاملة المتعلقة بأي رسوم على موقع
.bibliotekfh.se
ال يوجد رسوم تأخير على وسائط األطفال،
أو استعارة الكتب لقراءتها في الحافلة .ال توجد رسوم تأخير على األطفال
واألعمار األقل من  18عامًا واستعارة الكتب الصوتية.
االستبدال
يجب إحضار وسائط بديلة للعناصر التي فقدت أو تلفت خالل فترة االستعارة.
الوصيّ القانوني يتحمل مسؤولية طلبات االستعارة لألطفال .تختلف الرسوم
باختالف الوسائط المستعارة .يمكن معرفة تكلفة االستبدال من المكتبة أو من

موقعwww.bibliotekfh.se
يتم حظر البطاقة إذا استدان الشخص بقيمة  100كورونا سويدية.
االستعارة بين المكتبات
االستعارة بين المكتبات خارج عائلة هلسينغبورغ/داخل المنطقة الشمالية10 :
كورونا سويدية

