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ናብ ቤት መጽሓፍቲ ኤርብሩ ብድሓን ምጻና!

ኣብዚ ናይ ህጻናትን ዓበይትን መጽሓፍቲ ብብዙሕ ዝተፈላለይ ቋንቋታት ትረክብ። ናይ ድምጺ መጽሓፍቲ፣ ናይ ቋንቋ
ትምህርቲ፣ ብፍለይ ዝበለ ዝተነበ ናይ ድምጺ መጽሓፍቲ፣ ጋዜጣታት፣ ከምኡ ዉን መጋዚናት ኣሎና። ንኽትልቃሕ ናይ
መለቅሒ ካርድ የድልየካ። ሕሳብ ክትከፍትን ናይ ኢንተርነትና ኣገልግሎት ንኽትጥቀምን ናይ ለቓሕ ካርድ መሰረታዊ
እዩ። ንናይ ቤት መጽሓፍቲ ኮምፕዩተራትን ዋይፋይን (WiFi) ንኽትጥቀም ናይ መለቅሒ ካርድ የድልየካ።

ናይ መለቅሒ ካርድ ብዝስዕብ ኣገባብ ትረክብ

እታ መጀመርታ ናይ ለቓሕ ካርድ ብነጻ እያ። ናይ ለቓሕ ካርድ ንኽዉሃበካ ወይ ንኽትልዉጥ መሕለፊ ኮድ ማለት
ፒንኮድን መንነት ወርቐትን ከተርኢ ናይ ግድን እዩ። ብመለቅሒ ካርድኻ ምስ መሕለፊ ኮድካ ወይ ብመለለይ ቁጽርኻ
(personnummer) ምስ መሕለፊ ኮድካ ተጠቒምካ ኣብታ ናይ ባዕልኻ ትግልገለላ መሳርሒ ደጋጊምካ ክትልቃሕ
ትኽእል። ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ናይ መለቅሒ ካርድ ንምርካብ ካብ ናበይቶም ፍቓድ ክህሉ ኣለዎ።
እቲ ክፍረም ዘለዎ ናይ ሓላፍነት ዉዕል ፎርም ኣብቲ ናህና ናይ ኢንተርነት መርበብ ኣሎ።

ናይ ለቓሕ ግዜ

እቲ ንቡር ናይ ለቓሕ ግዜ 28 መዓልታት እዩ። ፍልይ ዝበለ ኩነታት ኣሎ። ናይ ለቓሕ ሪጋ እንተ´ሎ እቲ ናይ ለቓሕ ግዜ
ይሓጽር። ትመልሰሉ ዕለት ኣብቲ ክትልቃሕ ከሎኻ ዝዉሃበካ ቅብሊት ትሪኦ።
ብዛዕባ ለቓሕ
ነቲ ዝተለቃሕካዮ ካልእ ሰብ ብሪጋ ዝጽበዮ እንተ ዘይሃልዩ ደጋጊምካ 5 ግዜ ክትልቅሖ ትኽእል።
ቅሙጥ ሪጋ
መጽሓፍ ክትልቃሕ ቅሙጥ ሪጋ እንተ´ሎካ ሪጋኻ ምስ በጽሐ ጽሑፍ ኣብ ተሌፎንካ (SMS)፣ ኢ መይል ወይ ደብዳበ
መጺኻ ንኽትወስዶ መልእኽቲ ይመጸካ። ሪጋ ክትሕዝ ነጻ እዩ። እቲ ሪጋ ዝሓዝካሉ ካብተን ኣብቲ ምምሕዳር ዝርከባ
ዝመረጽካዮ ቤት መጽሓፍቲ ኬድካ ከተምጽኦ ትኽእል።
ናይ ለቓሕ ዉዕል
ምልቃሕ ብነጻ እዩ
እቲ ዝተለቃሕካዮ ኣብ እዋኑ ምምላስ ኩሉ ግዜ ሓላፍነት ናትካ እዩ
መዓስ ከም ትመልሶ ኣብቲ ክትልቃሕ ከሎኻ ዝዉሃበካ ቅብሊት ትርእዩ
ኣብቲ ምምሕዳር ካብ ዘለዋ ናይ ህዝባዊ ቤት መጽሓፍቲ ኣብ ድላይካ ክትልቃሕን ክትመልስን ትኽእል።
እንድሕሪ ድኣ ዝተለቃሕካዮ ብግዚኡ እንተዘይ መለስካዮ ወይ ብግዚኡ ደጊምካ እንተዘይ ተለቃሕካዮ ናይ ማሕበርን
ናይ መዘከርታን ክፍሊት ትኸፍል፣
ናይ ማሕበር ክፍሊት : 5 ኮሮና ንመዓልቲ ንሓንቲ ዝተለቃሕካያ መጽሓፍ ወይ ካልእ ጽሑፋ፣ ናይ ህጻናት ፊልም ወይ
ናይ ቲቪ ጸወታ
ናይ መዘከርታ ክፍሊት: 10 ኮሮና ንሓንቲ መዘከርታ (ንህጻናት ዝተለቅሐ ዉን ከምኡ)
ንኻልእ ሓበሬታ ብዛዕባ ክፍሊታት ኣብ መርበብ ኢንተርነት bibliotek.orebro.se/avgifter ርአ
ንዘባላሽኻዮን ንዘይመስልካዮን ንብረት ክትከፍሎ ትግደድ
እዋናዊ ናይ ስምካ ሓበሬታ ካልእ ናይ መራኸቢኻ ሓብሬታ ከም ኣድራሻ፣ ኢ መይል ከምኡ ዉን ቁጽሪ ሞቢልካ
ንኽህሉ ሓላፍነት ናትካ እዩ
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ብናይ መለቅሒ ካርድኻ ዝግበር ኩሉ ለቕሓት ሓላፊኡ ንስኻ ኢኻ። ስለዚ መለቅሒ ካርድኻ ንኻልእ ከይተልቅሕ
ኣድላይ እዩ። መለቅሒ ካርድኻ እንተ ጠፍአት ምእንቲ ክንዓጽዋ ንቤት መጽሓፍቲ ሓብር፣
ትሕቲ ዕድመ ዝግበርዎ ለቓሕ ሓለፍቲ ናበይቶም እዮም
ምሉእ ናይ ምልቃሕ ኩነት ኣብ bibliotek.orebro.se/lanevillkor ኣሎ

ቤት መጽሓፍቲ ካብ ገዛኻ bibliotek.orebro.se

እዚ ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል:
ኣብ መዝገብና ክትፍትሽ ትኽእል፣ ናይ ኤልትሮኒክ መጽሓፍቲ ከምኡ ዉን ሙዚቃ ከተውርድ ወይ ክትሰምዕ ትኽእል፣
ናይ ማዕዶ ለቓሕ ክትጥቀም ትኽእል ከምኡ ዉን ናይ ቤት መጽሓፍቲ ናይ ዜና ደብዳበ ብጠለብ ክትከታተል ትኽእል
ኣብ ቤት መጽሓፍቲ እንታይ ይግበር ኣሎ ክትርኢ ትኽእል - ናይ ህጻናት ናይ ጽጽዋይ ግዜ፣ ዑዳት ናይ ደረስትን ወዘተ…
ሓሳባት ናይ ተንብቦ መጽሓፍን ተፈላለየ ኣርእስቲ ዝሓዘ ጽሑፋት ንህጻናትን፣ መንእሰያትን ዓበይትን
ኣብቲ ምዱብ መዐቆሪ መዝገብና ኣቲኻ ናይ ብዙሓት ሃገራት ጋዜጣታት ብ50 ቋንቋታት ከተንብብ ትኽእል። ከምኡ ኽኣ
ጭብጢ ብዛዕባ ደራሲ፣ ሃገራት፣ ንሓገዝ ኢሉ ዝትኣከበ ገንዘብን (ፎንድ) ንማህደረ ትምህርቲ (ስኮላር ሺፒ) ክትፍትሽ
ትኽእል።
ባዕልኻ ኣብ ናይ ቤት መጽሓፍቲ መርበብ ኢንተርነት ሕሳብ ክትከፍተን፣ ሪጋ ክትሕዝን፣ ናይ ቤተ መጽሓፍቲ መሳርሒ
ክትልቃሕን ንቤት መጽሓፊቲ ዘሎካ ዕዳ ክትከፍልን ትኽእል

