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 کارت کتابخانھ 
 عمومی ناحیھ امئو می توانید برایگان امانت بگیرید. ھای در کتابخانھ  

 
کارت کتابخانھ را با نشان دادن مدرک شناسایی معتبر دریافت می کنید. شما می توانید حتی نت گرفتن نیاز بھ یک کارت کتابخانھ دارید. ابرای ام

در اینصورت کارت شما سھ ماه اعتبار ت کنید. نداشتھ باشید یک کارت کتابخانھ دریاف دی یا آدرس ثابت، شماره ملی سوئد اگر مدرک شناسایی 
 خواھد داشت. 

 
ھ امئو  زمانی کھ یک کارت کتابخانھ تھیھ می کنید، می پذیرید کھ قوانین امانت گرفتن کتابخانھ را رعایت کنید. کارت در ھمھ کتابخانھ ھای ناحی

 را بھ ھمراه داشتھ باشید.کارت نگامی کھ بھ کتابخانھ می روید ھاعتبار دارد. 
 

نیک  اگر یک کارت کتابخانھ داشتھ باشید می توانید کامپیوتر و اتاق گروھی را رزرو کرده، از بانکھای اطالعاتی استفاده کرده و کتاب الکترو
 امانت بگیرید. 

 
سالتان تمام نشده نیازی بھ نشان دادن   ۱۸کارت کتابخانھ دریافت کنند. شمایی کھ کودکان می توانند از زمانی کھ شش سالشان تمام می شود 

 مدرک شناسایی ندارید، کافی است کھ سرپرست خود و یا یک گواھی بھ ھمراه داشتھ باشید. 
 

 مسئولیت امانت گرفتن 
. صورت می گیردد کھ با استفاده از کارت ستیکارت کتابخانھ یک مدرک شخصی دارای ارزش است. بھ این معنی کھ شما مسئول امانت ھایی ھ

و موارد دیگری کھ بھ امانت گرفتھ می شود صحیح و سالم و در زمان درست برگشت داده شود. در غیر اینصورت  تابشما مسئول ھستید کھ ک
 ممکن است مجبور بھ پرداخت ھزینھ ای شوید. 

 
دود کنید. این کار را می توانید از طریق تماس تلفنی با کتابخانھ و یا وارد شدن بھ   اگر کارت خود را گم کرده اید باید ھر چھ زودتر آن را مس

Minabibliotek.se  ھزینھ کارت جدیدی دریافت کنید. یک  انجام دھید. شما می توانید در قبال پرداخت 
 

 سرپرستان مسئول امانت ھای کودکان ھستند.
 

در یابی اگر آدرس ایمیل خود را ثبت کنید می توانید با نزدیک شدن اتمام زمان امانت گیری، یادآوی برای کتاب ھای دارای تاخیر و اطالع 
 از طریق اس ام اس نیز وجود دارد. این اطالعاتکتابھای رزرو شده ایمیل اطالع رسانی دریافت کنید. امکان دریافت  وصولمورد 

 
 مرزھای سنی

 ۱۶سال داشتھ باشید. برای امانت گرفتن برخی بازی ھا باید  ۱۵سال و برای امانت گرفتن بازی تلویزیونی باید  ۱۵ی امانت گرفتن فیلم باید برا
 سال داشتھ باشید.  ۱۸سال و یا 

 
 کد پین

 شما خودتان یک کد چھار رقمی انتخاب می کنید کھ بھ کارتتان متصل می شود.

، نیز بھ این کد نیاز دارید. در برخی از Minabibliotek.seد در زمان امانت گیری نیاز دارید. برای وارد شدن بھ وب سایت ما،  بھ این ک
 کتابخانھ ھا از این کد برای استفاده از برخی دیگر از امکانات مانند وای فای، کامپوترھا و اتاق ھای گروه استفاده می شود.

 
 تمدید امانت 
و یا تلفن تمدید کنید. چنانچھ پس از اتمام مھلت تحویل امانت آن را تمدید می  Minabibliotek.seنید امانت گیری خود را از طریق شما می توا

 کنید می بایست ھزینھ تاخیر پرداخت کنید. 
 

 تمدید امانت کنید.  اجناسی کھ برای امانت آنھا صف انتظار وجود دارد و یا دارای مدت امانت کوتاه مدت ھستند را نمی توانید
 

 

 

 

 



 
 رزرواسیون 

 شما می توانید کتابی را کھ بھ امانت داده شده و یا در کتابخانھ دیگری در ناحیھ وجود دارد رزرو کنید.
 

 ھزینھ ھا
 کتابخانھ یک ھزینھ تاخیر برای کتاب ھا و اجناس دیگری کھ دیر تحویل داده شوند دریافت می کند.  

 
سالتان تمام شد پرداخت می کنید. ھزینھ را با کمل میل ھمزمان با بازگرداندن آنچھ کھ دارای تاخیر است  ۱۸کھ ھزینھ تاخیر را از روزی 

 اگر پرداخت نکنید ھزینھ بھ جای خود باقی خواھد ماند.پرداخت کنید. 
 

مبلغ می تواند بصورت   ن ود می شود. این پرداخت ھزینھ مسدکرون یا بیشتر باشد، کارت کتابخانھ شما تا زما ۵۰اگر جمع ھزینھ ھای تاخیر 
 نیز بھ آن اضافھ خواھد شد.  قبض پرداخت نیز ارسال شود. در این صورت یک ھزینھ ارسال  قبض پرداخت 

 
 اگر اجناس امانت گرفتھ شده پس از دو ماه برگشت داده نشوند قبض پرداختی بابت آنھا ارسال خواھد شد.  

 
 سال ھستید بھ سرپرستتان ارسال خواھد شد.  ۱۸قبض پرداخت برای شمایی کھ زیر 

 
 برای کتابھای کودکان و نوجوانان ھزینھ تاخیری پرداخت نمی شود. 

 
برای امانت ھا از نوع «کتاب می آید»، امانت کتاب ھای صوتی، امانت از طریق پستچی و امانت از طریق اتوبوس کتاب ھزینھ تاخیر دریافت  

 نمی شود.
 

 برای ھر جلد است.  کرون ۲۰۰حداکثر ھزینھ 
 

 کرون است. ۲۰۰حداکثر ھزینھ برای ھر موعد بازگرداندن 
 

 غرامت 
 کرون ھزینھ اداری برای ھر جلد غرامت دریافت می شود.  ۵۰برای اجناس گم شده و یا صدمھ دیده بر اساس ارزش گذاری بھ اضافھ 

 
کرون ھزینھ اداری برای ھر قبض پرداخت حساب خواھد شد. ھزینھ تاخیر   ۵۰بازگردانده شوند اگر اجناس پس از ارسال یک قبض پرداخت 

   برای اجناس گم شده یا صدمھ دیده نیز محاسبھ می شود.
 

 کرون ھزینھ خواھد داشت.  ۱۰کرون ھزینھ خواھد داشت. کارت ھای گم شده برای کودکان  ۲۰کارت گم شده برای افراد بزرگسال 
 

 امانت از راه دور 
کرون برای ھر  ۲۰۰امانت از راه دور از سوئد و دیگر کشورھای نوردیک ھزینھ ای ندارد. امانت از راه دور از کشورھای خارج از نوردیک 

 جلد است. 
 

 اطالعات شما 
طالعاتی مشترک برای کتابخانھ ھای ناحیھ امئو ثبت می شود.  اطالعات در مورد شما و امانت ھا و رزرواسیون ھای جاری شما در یک بانک ا 

. بھ این معنی کھ کارمندان کتابخانھ وظیفھ رازداری  استاطالعات در مورد امانت گیری و رزرواسیون مشمول قانون اسناد محرمانھ و عمومی 
 دارند.

 
 رد. اطالعات فردی بر اساس مقررات حفاظت از اطالعات مورد استفاده قرار می گی

 
 دولت، دریافت می کند.  شخصیرا از اسپار، فھرست آدرسھای افراد کتابخانھ اطالعات در مورد نام و آدرس 

 
 
 
 


