د هیلسینګبورګ کورنۍ د کتابتون کارت
دا کتابتون کارت د هیلسینګبورګ کورنۍ همکارۍ کې شامل ښاروالیو کې په کتابتونونو کې کتابونو او نورې میډیا ته ستاسې السرسی
برابروي :بجو ،بستاډ ،هیلسینګبورګ ،هوګناس ،کلیپن ،لنډسکرونا ،پیرسټارپ ،سوالو ،آسټورپ ،آنګلهولم او اورکیلجونګا.
د هغوی لپاره چې د بیالبیل کتابتونونو څخه کتابونه په پور اخلي ،دا تاسې ته اجازه درکوي چې خپل پور اخیستل د یو کارت الندې
تنظیم کړئ ،او تاسې ته اجازه درکوي چې توکي هغه کتابتون څخه پور او بیرته ستانه کړئ چې تاسې ته اسانه وي.
رازداري

د دې لپاره چې د پور کولو وړ اوسئ تاسې اړ یاست دا موافقت السلیک کړئ چې ستاسې شخصي معلومات به د شریک کتابتون سیسټم
کې ریکارډ شي*  .ستاسې ډیټا به د کتابتون پور کولو ،ریزرف کولو او فیسونو لپاره کارول کیږي .ستاسې پور کول به محرم وي ،پدې
معني چې ستاسې پرته بل هیڅ څوک به د دې وړ نه وي چې پوهه شي تاسې څه شی پور کړي دي.
هرڅومره ژر چې پور اخیستل شوی توکی بیرته ستون کړل شي او فیس یې تادیه شي ،نو ستاسې د پور کولو په اړه معلومات به د
کمپیوټر سیسټم څخه حذف شي .د کتابتون کارمندان طبیعتآ د محرمیت سره مخ دي.
موږ هیله مند یو چې تاسې د خپل نوي کارت کارولو څخه خوند واخلئ!
د هیلسینګبورګ کورنۍ کتابتون
*د شخصي ډیټا قانون ( )PuLمطابق تاسې حق لرئ پوهه شئ چې ستاسې په اړه کوم معلومات ساتل کیږي او د بدلونونو غوښتنه پکې وکړئ
که چیرې معلومات ناسم وي.

د پور کولو ترتیبات
د  18کلونو عمر لرونکي لویانو لپاره د کتابتون کارتونو
لپاره مهرباني وکړئ الندې موارد مکمل کړئ
•
•

زه قبلوم چې زما د پور اخیستونکي معلومات او پور کول به د هیلسینګبورګ کورنۍ لپاره د
کتابتون شریک سیسټم کې ریکارډ شي.
زه مقررات او قوانین منم او دغو ته بدلونونو څخه به خبر اوسم.

مهرباني وکړئ د  18کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو لپاره د کتابتون
کار لپاره الندې موارد مکمل کړئ
•
•
•

زه الندې د الندې نومول شوي شخص قانوني سرپرست یم او قبلوم چې هغه ته به د کتابتون
یو کارت ورکړل شي چې د پور اخیستونکي معلومات او پور کول به یې د هیلسینبورګ
کورنۍ لپاره د کتابتون شریک سیسټم کې ریکارډ شي.
زه مقررات او قوانین منم او دغو ته بدلونونو څخه به خبر اوسم.
د قانوني سرپرست په توګه زه د ماشوم د پور کولو لپاره مسؤلیت په غاړه اخلم

د شخصي شناخت شمیره ( 10عددونه)

د ماشوم د شخصي شناخت شمیره ( 10عددونه)

السلیک

د ماشوم نوم او تخلص

چاپي نوم

د قانوني سرپرست د شخصي شناخت شمیره ( 10عددونه)

نیټه

د قانوني سرپرست السلیک او چاپي نوم
نیټه

مهرباني وکړئ
بل مخ ته ورشئ!

2016-05-18

د پور کولو مقررات
پور کول هیڅ لګښت نلري مګر ځینې قوانین دي چې باید په پام کې
ونیول شي .د کتابتون د پور کولو مقررات په مکمل ډول په کتابتون
او  bibliotekfh.seکې شتون لري.
معتبر سند
د کتابتون کارت یو معتبر سند دی .تل د ورک شوي کارت په اړه
راپور ورکړئ! تاسې د هرهغه شي لپاره مسؤل یاست چې ستاسې
کارت باندې په پور اخیستل کیږي.
تاسې کولی شئ د خپل ځای کتابتون سره اړیکه نیولو له الرې
خپل د کتابتون کارت بالک کړئ .د اړیکې معلومات په
 bibliotekfh.seکې موندلی شئ
د پور کولو دوره

د هرډول اجرا وړ فیس په اړه مکمل مقررات او معلومات په
 bibliotekfh.seکې موندلی شئ.
د ماشومانو میډیا ،یا د کتاب بس پور کولو باندې هیڅ وروستی فیس
شتون نلري .ماشومان او د  18کلونو څخه کم عمر لرونکي ځوانانو
او د آډیو کتاب پور کونکو باندې هیڅ ډول وروستي فیسونو تادیه
کول شتون نلري.
بدلول
تاسې باید ستاسې پور کړل شوي هغه توکي بدل کړئ چې ورک
کړي مو دي یا خراب شوي دي.
قانوني سرپرستان به د ماشومانو پور کولو لپاره مسؤل وي .فیس د
هغه څه له مخې توپیر لري چې څه مو په پور اخیستلي دي .د
بدلولو لګښتونه په مکمل ډول په کتابتون او
 www.bibliotekfh.seکې موندلی شئ.

د بیرته ستنولو نیټه د پور کولو رسید کې موندلی شئ .د پور کولو
دوره ممکن مختلف وي مګر عمومآ څلور اونۍ وي .تاسې کولی
شئ د پور کولو دوره چیک کړئ او د تلیفون له الرې یا په
 bibliotekfh.seکې د دې دورې بیانوي کول ترسره کړئ که
تاسې پین کوډ ولرئ.

ورسیږي.

تاسې ترهغه وخت پورې د پور کړل شوي توکو مسؤل یاست چې
بیرته ستانه شوي نه وي .تاسې باید ورک کړل شوي یا تخریب شوي
پور وړي توکي بدل کړئ.

د کتابتون دننه پور کول
د هیلسینګبورګ کورنۍ څخه بهر/د ناردیک سیمه کې د کتابتون
دننه پور کولSEK 10 :

پین کوډ ( 4عددونه) :ـــــــــــــــــــــ

مهرباني وکړئ الندې غوښتل شوي معلومات مکمل کړئ
تخلص (د کارت درلودونکی)
نوم
c/o

د سړک آدرس
پوستي کوډ
ځای
تلیفون
موبایل
د بریښنالیک آدرس

د کتابتون کارت به مو بالک شي که چیرې فیس مو تر SEK 100

