የሃኒንግ አብያተ መጽሓፍት

የውሰት ህጎች

የቤተ መጻሓፍት ካርድ
የቤተ መጻሓፍት ካርድ የግል ሰነድ ነው፡፡ የቤተ ንባብ ካርድ እንዲያ
ገኙ መለያዎትን ማየት እንፈልጋለን፡፡ ዕድሚያቸው ከ18 ዓመት በታች
ለሆኑ ህጻናት የወላጆች ወይም ህጋዊ አሳዳጊዎች ፈቃድ ያስፈልጋል፡
፡ ካርዶች ሲጠፉ ወዲያውኑ ማሳወቅ ይገባል፡፡ ቅያሪ ካርድ በSEK 10
ይሰጣል፡፡ የግል መረጃዎችዎ በቤተ መጻሓፍቱ ድረ ገጽ ወይም በቤተ
መጻሕፍቱ በአካል መቀየር ይችላሉ፡፡
ከምዝገባ ጋር ተያይዞ የሚሰጥ መረጃ በ(የግል ዳታ የሚመለከት ውል)
መሰረት ይታያል፡፡ የሚስጢር ህጎች ለቤተ መጻሓፍት ውሰቶች የሚሰሩ
ሲሆን ሁሉም የውሰት መረጃዎች ዕቃዎቹ ሲመለሱ ይሰረዛሉ፡፡

የእርስዎ ኃላፊነት
ከቤተ መጽሓፍቱ ለወሰዱት መጻሓፍትና ሌሎች ቁሳቁሶች እስከሚመ
ለሱ ኃላፊነት አለብዎት ፡፡ የጠፉ ወይም የተበላሹ ዕቃዎች በቤት መጻ
ሓፍቱ የመተኪያ ህግ መሰረት በተበዳሪው (ወይ ዕድሚያቸው ከ18
ዓመት በታች ከሆኑ በወላጅ/ አሳዳጊ) ይተካሉ፡፡ እንዲሁም በተደጋ
ጋሚ እንዲያስታውሱ ተደርጎ ዕቃውን መመለስ ካልቻሉ በቀጣይ ሌላ
ከመዋስ እንደሚከለከሉ በመተካት ርዕስ ስር ያለውን መመልከት
ይችላሉ፡፡ በቤት መጻሓፍቱ ያልዎትን ብድር ከ100 SEK ተመሳሳይ
እርምጃ ይወሰዳል፡፡

በኢንተርኔት
ውሰት ለማደስና አስቀድመው ለማስያዝ በሃኒንግ ቤተ መጻሓፍት ድረ
ገጽ ማሰስ ይችላሉ፡፡ bibliotek.haninge.se ይመልከቱ፡፡

በራስ የብድር አገልግሎት ማግኘትና መመለስ
ሲበደሩ ማሽኑን በመጠቀም ቁሳቁሶችን መበደርና መመለስ ይችላሉ፡
፡ የቤተ መጻሓፍት ካርድ ቁጥር ወይ ባለ 10 አሃዝ ቁጥር እና የPIN
ቁጥርዎ ያስፈልግዎታል፡፡

የውሰት ቆይታ
መደበኛ ውሰቱ 28 ቀናት ነው፡፡ ከዚህ ያጠሩ የውሰት ጊዚያት ለታላቅ
ፊልሞች፣ መጽሄቶች፣ የፈጣን የብድር መጻሓፍትና የተጠበቁ ዕቃዎች
ይሰራል፡፡ የውሰት ጊዚዎትን ሁለት ጊዜ ማራዘም ይችላሉ፡፡ ይህ ለተ
ጠበቁና ፈጣን የውሰት መጻሓፍት አይሰራም፡፡ የማደስ ሂደት በ
bibliotek. haninge.se ወይም በስልክ ማከናወን ይቻላል፡፡
የቤተ መጻሓፍቱ የውሰት ጊዚው ማራዘም ከፈለጉ ቤተ መጻሓፍቱን
ያናግሩ፡፡ በተጨማሪም አስቀድመው የተያዙ የመጻሓፍት ብድር የሚ
ለውን ይመልከቱ፡፡

አስቀድሞ ማዘዝና የቤተ መጻሓፍት ቤት
ውሰቶች
በሸልቭ ያሉም ይሁን በብድር ላይ ያሉ መጻሓፍቶችና ሌሎች ቁሳቁሶች
እንዲጠብቅልዎት ማድረግ ይችላሉ፡፡ የማስጠበቅያ ዋጋ ለአንድ ቁሳቁስ
SEK 10 ነው፡፡ በሃኒንግ ቤተ መጻሓፍት የሌሉ መጻሕፍቶች ለእንዳንዳ
ቸው በSEK 20 ዋጋ ሊታዘዙ ይችላሉ፡፡ ይህ ለመማርያ መጽሓፍቶች
አይሰራም፡፡ እንዲህ ያሉ ዕቃዎች ለመዋስና ማንኛውም እድሳት ለማድ
ረግ ከተዋሱት ቤተ መጻሓፍት ፈቃድ ያስፈልጋል፡፡ ለውሰት አስቀድሞ
የተዘጋጀ ዕቃ ቢኖር በፓስታ አድራሻ፣ በኢመይል አድራሻዎ ወይም
በSMS እንዲያውቁ ይደረጋል፡፡

ማስታወሻዎና የዘገዩ ቁሳ
ቁሶችች ክፍያዎች
የታወሱት ዕቃ በጊዜው ካልመለሱ የእ
ያንዳንዱ ቁሳቁስ ክፍያ 10 SEK ነው፡
፡ (ይህ ለህጻናት ወይም ለህጻናት
ዕቃ አይሰራም)፡፡ ይህ ለዘገዩ ታላቅ
ፊልሞች በቀን SEK 10 ነው፡፡ የመ
መለሻው ቀን በመዋሻ ደረሰኝ ሊኖር
ይችላል፡፡
ኢመይል አድራሻዎ ወይም የሞባይል
ስልክ ቁጥር ካስያዙ የውሰት ጊዜው
ሊያበቃ መሆኑን የሚገልጽ መልዕክት
ይደርስዎታል፡፡ ሁሉ ጊዜ የተዋሱት
ዕቃ በወቅቱ የመመለስ ኃላፊነት የእር
ስዎ ነው፡፡

ቅያሪዎች
የተበላሹ ወይም የጠፉ መጻሃፍቶች
በአጠቃላይ በክፍያ መርሁ መሰረት
ይተካሉ፡፡ የአዋቂዎች መጽሓፍ SEK
300፣ የህጻናት መጽሓፍ SEK 150
ነው፡፡
የተወሰኑ ዕቃዎች የተለየ የመተኪያ
ዋጋ ሊጣልባቸው ይችላል፡፡ ሌሎች
የመተኪያ ዋጋዎች በ bibliotek.
haninge.se/web/ arena/
avgifter ማግኘት ይችላሉ፡፡

ቤተ መጻሓፍታችን በHanden, Brandbergen፣ Jordbro, Ornö እና
Västerhaninge ይገኛል፡፡
የመጻሃፍ አውቶብሱ የተለያዩ የከተማዋ ሰፊ ክፍሎችን ይጎበኛል፡፡ በ
bibliotek.haninge.se ተጨማሪ ማንበብ ይችላሉ፡፡

የሃርኒንግ አብያተ መጽሓፍቶች

የሃርኒንግ አብያተ መጽሓፍቶች

የሃርኒንግ አብያተ መጽሓፍቶች

በHaninge ማዘጋጃ ቤት የሚገኙ ኣብያተ መጽሓፍቶች
ስልክ (switchboard) 08-606 70 00
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በቤተ መጻሓፍቱ በበርካታ ቋንቋዎች የተጻፉ መጽሓፍቶች፣ ጋዜጦች፣
መጽሄቶች፣ ሲዲዎች፣ ቪድዮዎች፣ የቪድዮ ጨዋታዎች፣ CDዎች፣ ቪድዮ
ዎች፣ የቪድዮ መጫዎቻዎች፣ የCD መጻሓፍቶች፣ mp3 መጻሃፍቶች፣ የን
ግግር መጻሓፍቶች፣ ኮምፒዩተሮች እና የ wi-fi ቋንቋ ኮርስዎች እና ሌሎች
ማግኘት ይችላሉ፡፡

