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بەخێر بێیت بۆ كتێبخانەكان لە ئۆرەبرو
لیرە كتێبی منداڵ و پێگەیشتوومان هەیە بە زۆر زمان .ئێمە كتێبی دەنگدار و كۆرسی زمان و كتێبی ئاخافتنی
خوێندنەوەی تایبەت و ڕۆژنامە و گۆڤارمان هەیە .بۆ ئەوە بتوانی قەرزی كتێب بكەیت ،پێویستیت بە كارتی قەرزكردن
هەیە .كارتی قەرزكردن بناخەیە بۆ بەكارهێنانی كۆمپیوتەر و ئینتەرنێتی كتێبخانەكە.

بەم جۆرە كارتی قەرزكردن وەردەگریت
یەكەم كارتی قەرزكردن بە خۆڕاییە .بۆ وەرگرتنی كارتی قەرزكردن یان گۆڕینی كۆد ،دەبێ ناسنامەكەت پیشان بدەیت.
دەتوانی قەرزبكەیت و قەرزبكەیتەوە و قەرزكراوەكانت بگەڕێنیتەوە بە هۆی ئامرازی ئۆتۆماتیكی خۆ خزمەتگوزاریی
بە یارمەتی كارتی قەرزكردنەكە و كۆدەكە یان بەهۆی ژمارەی كەسیی و كۆدەوە .منداڵ لە خوارووی  15سااڵن ،دەبێ
مۆڵەتی سەرپەرشتەكەی هەبێت تا بتوانێت كارتی قەرزكردن وەربگرێت .پێوەندیی بەرپرسیاریی كە واژوو دەكرێت
لەالیەن سەرپەرشتەكەوە ،لە ماڵپەڕەكەمان هەیە.

ماوەی قەرزكردن
ماوەی قەرزكردن بەئاسایی  28ڕۆژە .الدان لەم ماوەیە هەیە .لە كاتی هەبوونی سەرەی پارێزە ،ماوەی قەرزكردن
كورتترە .بەرواری گەڕانەوە دەنووسرێت لە سەر وەسڵەكە كاتێك قەرزدەكەیت.

قەرزكردنەوە
ئەگەر كەس نەوەستابوو لە سەرەی ئەو شتە دەخوازی قرزی بكەیتەوە ،دەتوانیت قەرزی بكەیتەوە  5جار لە سەر یەكە.

حیجزكردن
كاتێك تۆ حیجزی كتێبێك دەكەیت ،زانیاریی وەردەگریت بەهۆی كورتەنامە ( )SMSیان ئیمێل یان نامەوە كاتێك كتێبەكە
هەبێت بۆ وەرگرتنی .حیجزكردن بە خۆڕاییە .دەتوانیت ئەو شتە حیجزت كردووە بیهێنیت لە هەر كتێبخانەیەكی گشتیی
لە شارەوانییەكە.

مەرجەكانی قەرزكردن
قەرزكردن بە خۆڕاییە.
هەمیشە تۆ خۆت بەرپرسیاری لە گەڕانەوەی قەرزەكەت لە كاتی خۆیدا.
بەرواری گەڕانەوەی قەرزكراوەكە دەبینیت لەسەر وەسڵەكە كاتێك قەرزدەكەیت.
دەتوانیت قەرزبكەیت و قەرزكراوەكە بگەڕێنیتەوە لە هەر كتێبخانەیەكی شارەوانییەكە بە ئارەزووی خۆت .ئەگەر
دوابكەویت لە گەڕانەوەی ئەو شتە قەرزت كردووە یان دوابكەویت لە قەرزكردنەوەی ،دەبێ مزی دواكەوتنەكە یان
وەبیرهێنانەوەكە بدەیت:
مزی دواكەوتن :ڕۆژی  5كرۆنە ،بۆ نموونە ئامرازی ڕاگەیاندنی پێگەیشتوو و فیلمی منداڵ و یاری تەلەفزیۆن.
مزی وەبیرهێنانەوە 10 :كرۆنە بۆ هەر وەبیرهێنانەوەیەك (بۆ ئامرازی ڕاگەیاندنی منداڵیش).
بۆ زانیاریی لەبارەی مزی ترەوە ،تەماشای  bibliotek.orebro.se/avgifterبكە.
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تۆ بەرپرسیاری لە پارەدانی قەرەبووی ئەو شتانە كە خراپدەكرێن یان ناگەڕێنرێنەوە.
تۆ خۆت بەرپرسیاریت لەبارەی ڕاستبوونی زانیاریی كەسیی لەبارەتەوە و زانیارییتری پەیوەندیی وەك ناونیشان و ئیمێل
و ژمارەی مۆبیل.
تۆ بەرپرسیاریت لە هەموو ئەو قەرزكردنانە كە دەكرێن بە كارتەكەت .بۆیە گرینگە كارتەكەت بە كەس نەدەیت .ئەگەر
كارتی قەرزكردنەكەت بزربوو ،ئاگاداری كتێبخانەكە بكە تا بتوانین كارتەكە هەڵبوەشێنینەوە.
سەرپەرشتی منداڵ بەرپرسیارە لە قەرزكردنی منداڵەكەی.

كتێبخانە لە ماڵەوە bibliotek.orebro.se -
دەتوانی ئەمە بكەیت:
بگەڕێى لە ناو كەتەلۆكەكەماندا و گوێبگرى یان كتێبی ئەلكترۆنی و مۆسیقا دابەزێنى و لە دوورەوە داوابكەى و ئابوونە
بكەى لە نامەی دەنگوباسی كتێبخانەكە.
ببینى چی ڕوودەدات لە كتێبخانەكە  -ساتی داستان و سەردانی نووسەران و هتد.
خوێندنەوەى زانیاریی لەبارەی كتێب و گوتاری بابەتى مندااڵن و الوان و پێگەیشتووان.
بڕۆى بۆ ناوى خەزێنەی زانیارییەكەمان تا ڕۆژنامەی زۆر وەاڵت بخوێنیتەوە ،كە بە زیاتر لە  50زمانن .هەروەها
دەتوانیت بگەڕێیت بە دوای زانیاریی لەبارەی نووسەر و وەاڵت و فۆند و دەرماڵە.
حیساب بۆ خۆ بكەیتەوە لە ماڵپەڕی كتێبخانەكە تا بتوانیت بەخۆ حیجزبكەیت و قەرزی ئامرازی ڕاگەیاندنی كتێبخانەكە
بكەیتەوە و پارەی قەرزەكانت بدەیت.

