قوانین امانت دادن

کتابخانه های هانینگ

کارت کتابخانه

کارت کتابخانه یک سند اعتباری شخصی است .برای گرفتن کارت
کتابخانه نیاز به دیدن شناسنامه شما داریم .برای بچه های زیر 18
سال ،رضایت کتبی از هر یک از والدین یا سرپرست قانونی مورد
نیاز است  .گم شدن کارتهای کتابخانه باید بالفاصله اعالم شوند.
کارتهای جایگزین به قیمت  10کرون سوئد صادر می شوند .شما
می¬توانید اطالعات شخصی تان را در وبسایت کتابخانه یا بطور
دستی در کتابخانه عوض کنید .هر جزئیات داده شده در ارتباط با ثبت
نام شما بعنوان یک وام گیرنده به  ( PULاقدام مربوط به داده های
شخصی) مربوط خواهد بود .قوانین محرمانه بودن برای امانتهای
کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرد و تمام اطالعات مربوط به امانت
هنگام استرداد حذف می شود.

مسئولیت شما

شما برای کتابها یا وسایل دیگری که به امانت می گیرید تا زمان
برگرداندن به کتابخانه مسئول هستید  .وسایل آسیب دیده یا گمشده
توسط امانت گیرنده ( یا والدین/سرپرست بچه های زیر  18سال)
مطابق بر مقررات جایگزینی کتابخانه جایگزین می شوند  .جایگزینی
های زیر عنوان را هم را ببینید .اگر علیرغم تذکرهای مکرر اموال
کتابخانه را برنگردانید از برداشتن امانتهای بیشتر محروم خواهید شد.
وقتی که بدهی شما به کتابخانه بیشتر از  100کرون سوئد باشد هم
همین قوانین صدق می کنند.

در اینترنت

شما می توانید در وبسایت کتابخانه هانینگ به دنبال کتاب گشته ،آن
را تجدید کرده و رزرو کنید .شما نیاز به کارت کتابخانه و  PINخود
دارید.
 Bibliotek.haninge.seرا مشاهده کنید.

برداشتن و برگرداندن امانت به شکل سلف
سرویس

شما می توانید موارد را به تنهایی با استفاده از دستگاهها به امانت
برداشته و برگردانید .شماره کارت کتابخانه یا شماره شخصی ده رقمی
و  PINشما هنگام قرض کردن وسایل مورد نیاز هستند.

مدت امانت

مدت عادی امانت  28روز است .دوره های امانت کوتاهتر برای
فیلمها  ،مجله ها  ،کتابها با وام سریع و موارد رزرو شده به کار می
روند .شما می توانید دوره امانت را تا دوبرابر بیشتر کنید .این برای
کتابهای رزرو شده و همراه با وام سریع مورد استفاده قرار نمی
گیرند .تمدیدها می توانند در  bibliotek.hangine.seیا با تلفن
انجام شوند.
اگر به طوالنی کردن دوره بدهی خود برای امانتهای بین کتابخانه ای
نیاز دارید لطفا ً با کتابخانه تماس بگیرید .همچنین زیر شروط عنوان و
وامهای بین کتابخانه ای را ببینید.

وامهای رزرو و بین کتابخانه ای

شما می توانید کتاب یا موارد دیگر را رزرو کنید بدون توجه به این
که آیا در قفسه ها پیدا می شوند و خارج از وام هستند یا نه .هزینه
رزرو هر مورد  10کرون سوئد ااست .کتابهایی که در کتابخانه های
هانینگ موجود نیستند ممکن است از کتابخانه های دیگر به قیمت
 20کرون سوئد برای هر مورد سفارش داده شوند .این مورد برای
کتابهای درسی صدق نمی کند .مدت این وامها و هر گونه تجدید دیگر
توسط کتابخانه ای تعیین می شود که کتابها از آنجا به امانت گرفته
شده است .وقتی که وسیله رزرو شده برای قرض دادن موجود باشد،
بوسیله آدرس پستی ،آدرس ایمیل یا پیام کوتاه به شما اطالع داده می
شود.

یادآوری ها و هزینه ها
برای موارد به تعویق
افتاده

اگر موارد امانتی را به موقع بر
نگردانید یک هزینه  10کرون سوئددر
آغاز هر هفته برای هر مورد منظور
می شود( این مورد برای وسایل بچه
ها صدق نمی کند).
تاریخ برگرداندن ممکن است روی
رسید امانت باشد .اگر یک شماره تلفن
یا ادرس ایمیل ثبت کرده باشید می
توانید اخطاری برای پایان دوره امانت
دریافت کنید .شما در تمام موارد برای
امانتهای خود مبنی بر استرداد به موقع
مسئول هستید.

جایگزینی

کتابهای آسیب دیده یا گمشده معموالً
طبق یک اصل نرخ ثابت جایگزین
می شوند 30 :کرون سوئد برای هر
کتاب بزرگسال 150 ،کرون سوئد
برای هر کتاب کودک.
در موارد خاص  ،ممکن است هزینه
ای خاص برای جایگزینی منظور
شود.نرخهای جایگزینی دیگر در
bibliotek.haninge.se/web/
arena/avgifter
مشاهده شوند.

کتابخانه های ما در هاندن ،براندبرگن  ،جوردبرون  ،اورنو و
واسترهانجین واقع هستند.
کتابخانه های اتوبوسی ما در بخش های بزرگی از کالن شهرها موجود
هستند.
در  bibliotek.haninge.seبیشتر بخوانید.
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در کتابخانه می توانید کتابهایی به زبانهای بسیار ،روزنامه جات ،
مجالت  ،سی دی ها  ،ویدئوها  ،بازیهای ویدئویی ،کتایهای سی دی ،
کتابهای صوتی  ،کتابهای گویا  ،کامپیوترها و وای فای  ،دوره های
زبان و بیشتر پیدا کنید.

