مرحبا بكم في مكتبه مدينه نورنبرغ
معلومات عن المكتبه
التسجيل
التسجيل في المكتبه مجاني .للتسجيل يرجى احضار صوره شخصيه مع جواز سفر /تصريح اقامه /بطاقه
شخصيه يحتوي على عنوانك البريدي الحالي ،اذا كانت الوثيقه ال تحتوي على العنوان البريدي،
يرجى احضار وثيقه اثبات سكن من قبل دائره التسجيل(Einwohnermeldeamt) .
التسجيل الخاص باالطفال والشباب
لتسجيل االطفال والشباب الذين تقل اعمارھم عن  16سنه بحاجه الى موافقه احد الوالدين او الوصي
الشرعي برفقه البطاقه الشخصيه او جواز السفر االصلي او نسخه منه .رافق طفلك الى المكتبه لتسجيله .اما
ااذا حضر طفلك لوحده للتسجيل ،فارجوا ملئ استماره التسجيل وتوقيعھا وبرفقتھا نسخه من جواز
السفر/البطاقه الشخصيه.
الرجاء اعالم المكتبه اذا قمت بتغير عنوانك البريدي.
اذا فقدت بطاقتك المكتبيه ،الرجاء اعالمنا بذلك مباشره لغلق البطاقه لمنع استخدامھا من فبل االخرين.
الرجاء عدم اعطاء بطاقتك المكتبيه لالخرين النك المسؤل عن كل ما فيھا من مواد مستعاره.

االستعاره ومده االستعاره
مده االستعاره تختلف تبعا لنوع الماده المستعاره.
كتاب ،القرص المضغوط  ،دورات اللغه ،نظام لعب الفيديو ،ونوتات الموسيقى 28-------يوما وقابله للتمديد
مرتين.
دي في دي ،والمجالت 14 -------يوما وقابله للتمديد مرتين.
التاريخ لترجيع المواد المستعاره مثبت على وصل االستعاره وكذلك يجب ترجيع المواد المستعاره الى
المكتبه التي استعرت منھا.
تمديد مده االستعاره
من الممكن تمديد مده االستعاره في حاله عدم وجود اي طلب مسبق من قبل مستخدم اخر.
لتمديد مده االستعاره يجب دفع الرسوم التاليه
المواد الخاصه باالطفال  -----مجانيه
المواد الخاصه بالشباب  -----لكل ماده € 0,50
لكل المواد االخرى  ------لكل ماده € 1,00
الرجاء االستعانه بموظفي المكتبه في كيفيه تمديد مده االستعاره.
.
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االرسوم المطلوبه عند تجاوز مده االستعاره
اذا لم يتم تمديد مده االستعاره او ارجاع المواد المستعاره بالوقت المناسب،تحسب الرسوم من اليوم االول بعد
تاريخ استحقاق الترجيع.
الرسوم المطلوبه لكل ماده مستعاره وعن بدايه كل اسبوع تاخير.
الخاصه باالطفال € 0,10 -----
الخاصه بالشباب € 1,00 -----
وكل المواد االخرى € 2,00 -----
الرسوم المترتبه عليك يجب دفعھا حتى في حاله عدم تلقيك اي رساله تذكيريه من المكتبه .وعند تلقيك
الرساله التذكيريه الثانيه يترتب عليك دفع رسوم اضافيه بقيمه .€ 5,00
في حاله فقدان او تعطيل الماده المستعاره ،الرجاء ابالغ موظفي المكتبه بذلك .وفي حالة ضياع مجلد ضمن
ضا الكتابة ووضع خط تحت الكلمة
مجموعة من المواد ،يجب استبدال المجموعة الكاملة .ويشمل تلف المواد أي ً
وتحديد الفقرات في الكتب أو الوسائط األخرى.
ضا رسم شحن للمواد التي سيتم استبدالھا.
باإلضافة إلى تكاليف االستبدال ،يجب أن يدفع المستخدمون أي ً

الحجز والحجز المسبق
المواد التي مستعاره حاليا من قبل االخرين او غير متوفره لالستعاره ،من الممكن حجزھا .لكل حجز او حجز
مسبق يجب دفع .€ 1,50
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شبكه االنترنيت الالسلكي ----واي -فاي
تتوفرخدمه شبكه االنترنيت الالسلكي في مكتبه المدينه .يجب ان يكون لديك بطاقه مكتبيه من مكتبه المدينه
في نورنبرغ لتستطيع االستفاده من ھذه الخدمه.
• افتح رابط واي فاي واربطه مع شبك ) (STB-Wlanوفي ھذه الحاله ال ضروره لكلمه المرور
• االن افتح متصفح الويب الخاص بك مثل  google chromeاذا قمت بتعين موقع او صفحه
رئسيه،سوف يتم توجيھك تلقائيا الى شاشه تسجيل الدخول الالسلكيه للمكتبه .اذا لم تقم بتعين موقع ،ادخل اي
عنوان على شبكه الالنترنيت ليتم توجيھك الى شاشه تسجيل الدخول الالسلكيه.
• االن في شاشه تسجيل الدخول الالسلكيه ،الرجاء ادخال اسم المستخدم الذي ھو عباره عن رقم بطاقتك
)******  (Bالمكتبيه.
وكلمه المرور التي ھي عاده تاريخ ميالدك وتكتب بھذه الطريقه ) السنه.الشھر.اليوم(
)(00.00.0000
• يجب قبول قوانين االستخدام من خالل وضع عالمه صح في المكان المخصص لذلك
• بعد النقر على مربع التسجيل ،سيتم توجيھك بعد فتره انتظار قصيره تلقائيا الى الصفحه المعينه من قبلك.اذا
لم يتم توجيھك الى الصفحه المعينه من قبلك،يرجى التاكد من اعطاء اسم المستخدم وكلمه المرور بصوره
صحيحه.
اذا لديك اي اسئله او واجھتك اي مشكله،يرجى االستفسار من موظفي المكتبه.
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