به کتابخانه
خوش آمدید!

Farsi

همه میتوانند به کتابخانه بیایند.
حضور در کتابخانه رایگان است.
با داشتن یک کارت کتابخانه شما میتوانید کتاب قرض گرفته
و از کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید.
همه میتوانند کارت عضویت کتابخانه بدست بیاورند.
در کتابخانه کتاب و روزنامه به زبانهای
مختلف از همه جای جهان موجود است.
شما میتوانید در کتابخانه مطالعه نموده و یا
کتابها را با خود به خانه ببرید.
اینکار رایگان است.
در اینجا فیلم ،بازی کمپیوتری و سیدی وجود دارد.
در کتابخانه شما میتوانید از کامپیوتر

و اینترنت استفاده کنید .وایفای هم موجود است.
در کتابخانه می توانید پرینت کرده ،کپی کرده و اسکن کنید.
در کتابخانه کتابهای کودکان به زبانهای
مختلف وجود دارد.
اتاق برای قرض گرفتن وجود دارد.
در کتابخانه بیشتر وقتها فضا آرام است .شخص می تواند
تنها برای نشستن در اینجا برای مدتی کوتاه به کتابخانه بیاید.
به این روش یک کارت عضویت کتابخانه
بدست میآورید
 .1به کتابخانه آمده و با کارکنان صحبت کنید.
.2کارت شناسایی خود را نشان دهید .حتی اگر کارت
شناسایی ندارید میتوانید کارت کتابخانه بگیرید .در
اینصورت این کارت سه ماه اعتبار دارد.
 .3یک کلمه رمز انتخاب کنید(یک عدد چهار رقمی).
هروقت به کتابخانه میآیید کارت کتابخانه را با خود بیاورید.

چیزی که قرض میگیرید را یک ،دو یا چهارهفته میتوانید
نگهدارید .مدت قرض گرفتن خیلی از کتابها یا دیگر چیزها
را میتوانید تمدید کنید.
این موضوع اهمیت دارد که چیزی که قرض
میگیرید را بموقع پس بیاورید .در غیراینصورت
ممکن است مجبور به پرداخت جریمه شوید.
کارت کتابخانه شما هم ممکن است مسدود شود.
وقتی قرض میگیرید به شما یک قبض داده میشود .در آنجا
تاریخ برگرداندن چیزی که قرض گرفتهاید ،نوشته شده است.
ما که در کتابخانه کار میکنیم
با کمال میل به پرسشهای شما پاسخ میدهیم.
کتابخانه ما یک وبسایت دارد بنام:
 Minabibliotek.seبیشتر مطالب در این وبسایت به زبان
سوئدی است.
در سایت  Minabibliotek.seمیتوانید یک حساب کاربری
باز کرده و از آنجا زمان قرض گرفتن کتابهایی که در
خانه دارید را تمدید کرده ،کتاب سفارش داده و یا کتابهای
الکترونیکی قرض کنید .ما اگر بخواهید با کمال میل به شما
کمک میکنیم.

کارت کتابخانه در این کتابخانهها اعتبار دارد:
این کتابخانه
بیورهولم
کتابخانه بیورهولم
نوردمالینگ
کتابخانه نوردمالینگ
ایستگاه کتاب روندویک
روبرتسفورش
کتابخانه بیگدئو
کتابخانه روبرتسفورش
کتابخانه اونهست
اومئو
کتابخانه سیار (بوکبوسن)
کتابخانه ارشبودا
کتابخانه گروبه
کتابخانه هولمسوند

نزدیکترین کتابخانه به من:

کتابخانه هورنهفورش
کتابخانه ماریههم
کتابخانه اوبوال
کتابخانه سیوار
کتابخانه شهری اومئو
کتابخانه تگ
کتابخانه اومهدالن
کتابخانه اولیدهمویندلن
کتابخانه ویندلن
کتابخانه گراناو
کتابخانه هلنس
کتابخانه تواراولوند
کتابخانه اومسهله
وننس
کتابخانه وننس
کتابخانه وننسبی

