
 
 

 

Thẻ thư viện gia đình Helsingborg 
Thẻ thư viện này cho bạn quyền truy cập sách và các phương tiện truyền thông khác tại những thư viện 

trong các thành phố là thành viên Gia Đình Helsingborg: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 

Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm và Örkelljunga. 

 
Đối với những người định mượn sách từ nhiều thư viện, điều này cho phép bạn kết hợp việc mượn trong 

một thẻ và cho phép bạn mượn và trả các đầu sách về thư viện phù hợp nhất với bạn. 

 
Bảo mật 
Để có thể mượn sách, bạn cần phải ký đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được ghi lại trong hệ thống 

thư viện chia sẻ*. Dữ liệu của bạn sẽ được dùng để quản lý việc mượn, đăng ký và các loại phí thư viện. 

Việc mượn sách của bạn sẽ được bảo mật có nghĩa là không có ai khác ngoài bạn sẽ có thể tìm ra những 

thứ mà bạn đã mượn. 

 
Ngay khi đầu sách mượn được trả lại và đã trả đủ phí thì thông tin về việc mượn sách của bạn sẽ bị xóa 

khỏi hệ thống máy tính. Tất nhiên, nhân viên thư viện luôn tuân thủ tính bảo mật. 

 
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng khi sử dụng thẻ mới! 

 
Thư viện gia đình Helsingborg 

 
*Theo bộ luật Dữ liệu cá nhân (PuL), bạn có quyền biết thông tin nào được giữ lại về bạn và yêu cầu thay đổi nếu dữ liệu 

không đúng. 
 

 
 
 

Hợp đồng mượn 
 

Vui lòng hoàn tất nội dung sau đối với thẻ thư viện dành cho          Vui lòng hoàn tất nội dung sau đối với thẻ thư  người 
trên 18 tuổi  trẻ em dưới 18 tuổi

• Tôi chấp nhận rằng thông tin của người mượn và việc mượn sẽ 

được ghi lại trong hệ thống thư viện chia sẻ dành cho Gia đình 

Helsingborg. 

• Tôi chấp nhận các quy tắc, quy định và sẽ thông báo bất kỳ thay 

đổi nào. 

• Tôi là người giám hộ hợp pháp của người được nêu dưới đây và 

chấp nhận rằng anh ta/cô ta được cấp thẻ thư viện và thông tin 

người mượn sẽ được ghi lại trong hệ thống thư viện chia sẻ dành 

cho Gia đình Helsingborg. 

• Tôi chấp nhận các quy tắc, quy định và sẽ thông báo bất kỳ thay 

đổi nào. 

• Là người giám hộ hợp pháp, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mượn 
của trẻ em 

 
 

 

Số định danh cá nhân (10 ký 
tự) 

Số định danh cá nhân của trẻ em (10 ký tự) 

 

 
Chữ ký Họ và tên của trẻ em 

 

 
 

Tên viết hoa Số định danh cá nhân của người giám hộ hợp pháp (10 ký tự) 
 

 
 

Ngày Chữ ký và tên viết hoa của người giám hộ hợp pháp 

 

 
2016-05-18 

Ngày  
Vui lòng lật lên! 



Các quy tắc cho mượn 
 

Người mượn được mượn miễn phí nhưng phải tuân 

thủ các quy tắc. Các quy tắc mượn tại thư viện hiện 

có đầy đủ tại thư viện và trên bibliotekfh.se. 

 
Tài liệu có giá trị 

Thẻ thư viện là tài liệu có giá trị. Hãy báo khi mất thẻ! 

Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi thứ được mượn 

bằng thẻ của mình. 

 
Bạn có thể khóa thẻ thư viện của mình bằng 

cách liên hệ với thư viện tại địa phương. Có 

thể tìm thông tin liên hệ tại bibliotekfh.se 

 
Thời hạn mượn 

Có thể tìm ngày trả gần nhất trên biên lai mượn. 

Thời hạn mượn có thể khác nhau nhưng thường là 

bốn tuần. Bạn có thể kiểm tra thời hạn mượn và gia 

hạn qua điện thoại hoặc trên bibliotekfh.se nếu bạn 

có mã PIN. 

 
Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về những đầu sách đã 

mượn cho tới khi chúng được trả lại. Bạn phải thay 

thế bất kỳ đầu sách đã mượn nào bị mất hoặc hỏng. 

Bạn có thể tìm các quy tắc và thông tin đầy đủ về phí áp 

dụng tại bibliotekfh.se. 

 
Không tính phí sử dụng muộn đối với tài liệu truyền 
thông, hoặc việc mượn sách trên xe bus của trẻ em. Trẻ 
em và thiếu niên dưới 18 tuổi và những người mượn 
sách tiếng sẽ không bị tính phí sử dụng muộn. 

 
Thay thế 

Bạn phải thay thế bất kỳ đầu sách đã mượn nào bị mất 

hoặc hỏng. 

 
Người giám hộ hợp pháp sẽ phải chịu trách nhiệm về 

việc mượn sách của trẻ em. Các khoản phí đa dạng tùy 

thuộc vào những thứ bạn mượn. Có thể tìm chi phí thay 

thế bản đầy đủ tại thư viện và trên www.bibliotekfh.se 

 
Thẻ thư viện sẽ bị khóa nếu bạn làm phát sinh phí SEK 
100. 

 
Mượn liên thư viện 

Việc mượn liên thư viện bên ngoài Gia đình Helsingborg 

/trong khu vực Bắc Âu: SEK 10 

 
 

Mã PIN (4 ký tự):                   
 
 
 

 

Vui lòng hoàn tất thông tin theo yêu cầu dưới đây 
 
 

Họ (chủ thẻ) 
 

 

Tên 
 
 

xuất xứ 
 
 

Địa chỉ đường phố 
 
 

Mã bưu chính 
 
 

Nơi ở 
 
 

Điện thoại 
 
 

Di động 
 
 

Địa chỉ email 

http://www.bibliotekfh.se/

