ኣብያተ መጻሓፍቲ ሃኒንግ

ሕግታት ልቓሕ

ናይ ቤተ መጻሓፍ ካርዲ
ናይቲ ቤተ መጻሓፍ ካርዲ ናይ ውልቀ ሰነድ እዩ፡፡ ናይቲ መጻሓፍ
ካርዲ ንክረኽቡ መፍለይኦም ክንርኢ ንደሊ ኢና፡፡ ዕድሚኦም ትሕቲ
18 ኣመት ንዝኾኑ ህጻናት ናይ ወለዶም ወይ ሕጋዊ መዕበይኦም ፍቓድ
የድልዮም እዩ፡፡ ካርድታት እንተድኣጠፊኦም ብቅጽበት ምፍላጥ የድሊ፡
፡ ናይ ካርዲ ለውጢ ብSEK 10 ይወሃብ፡፡ ናይ ውልቀ ሓበሬታ ኣብ
ናይቲ ቤተ መጽሓፍ መርበብ ሓበሬታ ወይ ናብቲ ቤት መጽሓፍ
ብኣካል ብምቕራብ ይኽእሉ፡፡
ምስ ምዝገባ ተኣሳሲሩ ዝወሃብ ሓበሬታ(ብናይ ውልቀ ዳታ ዝምል
ከት ውዕል) ይርአ፡፡ ናይ ምሽጥር ሕግታት ንልቓሓት ቤተ መጻሓ
ፍቲ ዝሰርሑ ኮይኖም ኩሎም ናይ ልቓሕ ሓበሬታታት እቶም ኣቑሑ
ክምለሱ እንከለው ይስረዙ፡፡

ናትኩም ሓላፍነት
ካብቲ ቤተ መጽሓፍ ንዝወሰድዎ መጽሓፍን ካልኦት ኣቑሑትን ክሳብ
ዝምለሱ ሓላፍነት ኣለዎም፡፡ ዝጠፍኡ ወይ ዝተባላሸው ኣቑሑ ብናይቲ
ቤት መጻሓፍ ሕጊ መሰረት በቲ ኣለቃሒ(ወይ ዕድመኦም ትሕቲ 18
ዓመት እንተኾይኑ ብወላዲ/መዕበይቲ) ይትክኡ፡፡
ከምኡ እውን ብተደጋጋሚ ክትዝክሩ ተገይሩ እቲ ኣቕሓ ክትምልሱ
እንተዘይክኢልኩም ካልእ ምልቃሕ ከምእትኽልከሉ ኣብ ትሕቲ ርእሲ
ምትካእ ዘሎ ምርኣይ ትኽእሉ፡፡ ኣብቲ ቤት መጽሓፍ ዘለኩም ልቓሕ
እንተድኣ ልዕሊ 100 SEK ኮይኑ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይውሰድ፡፡

ብኢንተርኔት
ንምሕዳስን ኣቐዲምካ ንምትሓዝን ኣብ ናይ ሃኒንግ ቤት መጽሓፍቲ
መርበብ ሓበሬታ ምእላሽ ትኽእሉ፡፡ bibliotek.haninge.se ርአ ፡፡

ናይ ዓርስኻ ልቓሕ ምርካብን ምምላስን
ክልቅሑ እንከለው እቲ ማሽን ብምጥቃም ኣቑሑ ምልቃሕን ምምላ
ስን ይኽእሉ፡፡ ናይ ቤት መጻሓፍኩም ቁጽሪ ካርዲ ወይ በዓል 10 ኣሃዝ
ቁጽርን ቁጽሪ PINንን የድልዮም እዩ፡፡

ጻንሒት ግዘ
መደበኛ ልቓሕ 28 መዓልቲ እዩ፡፡ ካብዚ ዝሓጸሩ ናይ ልቓሕ ግዘታት
ንፊልምታት፣ መጽሄታት፣ ናይ ቅልጡፍ ልቓሕ መጻሓፍትን ኣቐዲሞም
ዝተትሓዙ ይሰርሕ እዩ፡፡ ናይ ልቓሕ ግዘ ክልተ ግዘ ምንዋሕ ይኽእሉ፡
፡ እዚ ኣቐዲሞም ንዝተትሓዙን ቅልጡፋትን መጻሓፍቲ ኣይሰርሕን፡
፡ ከይዲ ምሕዳስ ኣብ bibliotek. haninge.se ወይ ብቴሌፎን
ምግባር ይኽእሉ፡፡
ናይቲ ቤት መጽሓፍ ንውሓት ግዘ ከናውሑ እንተደሊዮም ነቲ ቤት
መጽሓፍ የዛርቡ፡፡ ብተወሰኺ ኣቐዲሞም ዝተትሓዙን ልቓሕ ኣብያተ
መጽሓፍትን ዝብል ይረአየ፡፡

ኣቐዲምካ ምእዛዝን ልቓሕ ኣብያተ መጽሓፍ
ትን
ኣብቲ ሸልፍ ዘለው ይኹን ኣብ ልቓሕ መጽሓፍትን ካልኦት ኣቑሑ ንኽ
ትሓዘሎም ምግባር ይኽእሉ እዮም፡፡ መትሐዚ ዋጋ ንሓደ ኣቕሓ 10
SEK እዩ፡፡ ኣብ ሃኒንግ ቤተ መጻሓፍቲ ዘየለው መጽሓፍቲ ንሕድሕ
ዶም 20 SEK ዋጋ ክእዘዙ ይኽእሉ፡፡
እዚ ንናይ ትምህርቲ መጽሓፍቲ ኣይሰርሕን፡፡ ከምዚ ዝበሉ ኣቑሑ
ንምልቃሕን ዝኾነ ዓይነት ሕድሳት ንምግባርን ካብ ዝተለቅሕሉ ቤት
መጽሓፍ ፍቓድ ይውሰድ፡፡ ንልቓሕ ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ኣቕሓ ምስዝ
ህሉ ብናይ ፖስታ ኣድራሻ፣ ናይ ኢመይል ኣድራሻን ወይ SMS ንክፈ
ልጡ ክግበር እዩ፡፡

መዘኻኸርን ክፍሊታት
ዝደንገዩ ኣቑሑ
ዝተለቀኹምዎ ኣቕሓ ኣብ ጊዝኡ እን
ድሕርዘይመሊስኩም ናይ ሕድ ሕድ
ኣቕሓ ክፍሊት 10 SEK እዩ፡፡(እዚ ንህ
ጻናት ወይ ንናይ ህጻናት አቕሓ ኣይሰ
ርሕን)፡፡ ናይ መመለሲ ዕለተ ኣብቲ
መለቅሒ ወረቐት ቅብሊት ክህሉ
ይኽእል፡፡
ናይ ኢመይል ኣድራሻኦም ወይ ቁጽሪ
ተንቀሳቓሲ ቴሌፎኖም እንተድኣመዝጊ
ብኩም እቲ ግዘ ከብቅዕ ምዃኑ ዝገልጽ
መልእኽቲ ክበጽሐኩም እዩ፡፡ ኩሉ ግዘ
ዝተለቃሕኽምዎ ኣቕሓ ናይ ምምላስ
ሓላፍነት ናትኩም እዩ፡፡

መተካእታታት
ዝተበላሸው ወይ ዝጠፍኡ መጻሓፍ
ታት በኣሓፈሻ ብሕጊ ክፍሊት መሰረት
ይትክኡ፡፡ ናይ ዓበይቲ መጽሓፍ SEK
300፣ ናይ ህጻናት መጽሓፍቲ SEK
150 እዩ፡፡
ዝተወሰኑ አቑሑ ዝተፈለየ መተክኢ
ዋጋ ክቕመጦም ይኽእል፡፡ ካልኦት
መተካእቲ ዋጋታት ኣብ bibliotek.
haninge.se/web/ arena/
avgifter ምርካብ ትኽእሉ፡፡

እቲ ቤተ መጻሓፍትና Handen, Brandbergen, Jordbro, Ornö ን
Västerhaninge ይርከብ፡፡
እቲ ናይ መጽሃፍ ኣውቶብስ ዝተፈላለዩ ናይታ ከተማ ሰፋሕቲ ክፍልታት
ይጉብኒ፡፡ ኣብ bibliotek.haninge.se ተወሳኺ ምንባብ ይኽእሉ፡፡
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ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሃርኒንግስ ዘለው ኣብያተ መጻሓፍቲ
ቴሌፎን (ስዊችቦርድ) 08-606 70 00
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ኣብቲ ቤት መጻሓፍቲ ብብዙሕ ቋንቋታት ዝተዳለው መጻሓፍቲ ፣ጋዜጣ
ታት፣ ሲዲታት(CDs)፣ ቪድዮታት፣ ናይ ቪድዮ ፀወታት፣ ናይ CD መጻ
ሓፍቲ፣ ናይ mp3 መጻሓፍቲ፣ ናይ ዘረባ መጻሓፍቲ፣ ኮምፒዩተራት፣ ናይ
wi-fi ኮርስታት ቋንቋን ካልኦትን ምርካብ ትኽእሉ፡፡

