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 کتابخانه شھر خوش آمديد
 

از کتابخانه اطالعاتی در رابطه با استفاده       
 ثبت  نام   

. کنيم که کارت شناسايی عکس دار تان با خود بياوريد برای ثبت نام خواھش می  ثبت نام رايگان است.   
       (Reisepass / Duldung / Aufenthaltstitel) 

 اگر آدرس شما در کارت شناسايی ثبت نشده باشد ما نياز به
 Melde-Bescheinigung از Einwohnermeldeamt  داريم.

 

 ثبت نام کودکان و نوجوانان
کارت .والدين ميتوانند به ھمراه فرزند خود به کتابخانه آمده و فرزند خود را پس پر کردن فرم درخواست کارت با نشان دادن  

 شناسايی خود در کتابخانه ثبت نام کنند
 ١۶شخص زير   که مسئوليت قانونی  از والدين يا کسی  يکی سال بايد درخواستنامه را که از سوی ١۶يا اينکه اشخاص زير  

و با ھمراه) فرم درخواست را ميتوانيد از کتابخانه دريافت کنيد(  سال را به گردن دارد پرشده تحويل دھند  .   ولی  کارت شناسی
  داشتن يا قيم ميتوانند کارت کتابخانه را دريافت کنند

. آدرس تازه خود آگاه گردانيد در صورت تغيير محل سکونت ما را از  
   کنيم تا کسی ما کارت شما را مسدود می   درصورتی که کارت کتابخانه خود را گم کرديد ما را بالفاصله با خبر کنيد

. ببرد  نتواند به اسم شما از کتابخانه کتابی    
 
 
 

 شرايط و مدت امانت
 کتابخانه دو گونه مدت امانت دارد:

روز ٢٨کنسولی و نتھای موسيقی برای   دی، خودآموز زبان، بازی کتاب، سی  
روز ١۴دی و مجله برای  وی دی  

امانت، ميتوانيد تاريخ آخرين مھلت برگرداندن امانت را روی   پس از امانت گرفتن بوسيله اتومات با گرفتن پرينت برگه .   برگه
 ببينيد

. اند پس داده شوند از آن گرفته شدهکتابھا بايد ھميشه در کتابخانه ايی که   
 
 
 

 تمديد مھلت امانت
 

تمديد ھر . سفارش داده نشده باشد  بار تمديد کنيد، اگر کتاب گرفته شده از طرف کسی ٢شما ميتوانيد مھلت امانت را حداکثر 
دی و  وی روز برای دی ١۴کنسولی و نتھای موسيقی، يا   دی، خودآموز زبان، بازی روز برای کتاب، سی ٢٨بار    مجله.
 ھزينه تمديد

. گرفته شده از بخش کودکان رايگان است...) و    دی کتاب يا سی(اشيا   
  سنت برای ھر شی ۵٠برای اشيا گرفته شده از بخش نوجوانان 

  يورو برای ھر شی ١اشيا گرفته شده از بخش بزگساالن 
 

. ھای خود را تمديد کنيد ميتوانيد امانتلطفا از کارکنان کتابخانه بپرسيد که چگونه   
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نت ھاجريمه دير کرد در پس دادن اما  
: برای يک ھفته ديرکرد   از نخستين روز  

  سنت برای ھر شی ١٠گرفته شده از بخش کودکان ...) و   دی کتاب يا سی(برای اشيا 
  يورو برای ھر شی ١برای اشيا گرفته شده از بخش نوجوانان 

  يورو برای ھر شی ٢اشيا گرفته شده از بخش بزگساالن 
. کنيد دريافت نمی ھا پيش از سر رسيدن تاريخ برگشت امانتیبرای برگرداندن   شما يادآوری کتبی  

يورو افزون بر جريمه ديرکرد  ۵ھفته پس از مھلت پس دادن امانتی، کتابھا را پس ندھيد، برای نامه يادآوری  ۶اگر تا 
. ھا بايد پرداخت کنيد امانتی  

آنرا گم کنيد بالفاصله به ما اطالع دھيدآسيب ببيند يا   که شی  در صورتی  
دی  وی دی ٣دی و کتاب گم شود يا از فيلمی با  ھای از يک بسته برای نمونه خودآموز زبان با سی اگر که تکه يا تکه

. دی گم شود، بايد خسارت تمام خودآموز يا فيلم پرداخت شود وی دی   
باشد و بايد ھزينه آن جبران  اشيا ھم خسارت به اموال کتابخانه مینوشتن در کتاب يا ريختن چای روی کتاب و کثيف کردن  

سفارش، کاتالگ نويسی، جلد (اشيا بايد کارمزد اين کار اضافی ھم پرداخت شود   افزون بر ارزش اصلی. شود کردن، ).
ھای گوناگون  چسباندن اتيکت  

. ارت خود به ديگری خودداری کنيدشما مسئوليت امانتی که بنام شما گرفته شده را داريد، و از دادن ک  
 

 رزرو يا سفارش
به امانت برده شده است ميخواھيد که به امانت بگيريد، ميتوانيد آنرا   را که کتابخانه دارد اما از سوی کسی  خاصی  اگر شی 

   سفارشھزينه اين خدمت برای ھر . شما با نامه يا ايميل با خبر ميشويد  بمحض برگردانده شدن شی. سفارش بدھيد
. باشد يورو می ۵٠،١  

 
 
 
 
 

WLAN 
 در اين کتابخانه عضوھای کتابخانه ميتوانند رايگان با دستگاه خود از اينترنت استفاده کنند.

  پس از باز کردن ارتباط با
stb-WLAN 
بازکنيد ماسکی باز ميشود که  مرورگر را که   

       . بايد در آنھا بنويسيد را   id و Passwort 
 . نويسيد آنجا شمارٔه کارت میدر   

. نقطه ميان روز و ماه، نقطه ميان ماه و ساِل را فراموش نکنيد. تاريخ تولدتان است  پسورد شما اگر آنرا تغيير نداده باشيد   
. رقميست ١٢پسورد در مجموع   [**.**.****]  

     „ Ameldung“ پس از اينکه. استفاده را بزنيد شرايط سپس تيک پذيرفتن   
ايد يا اينکه بدھی پرداخت نشده  اگر نشد کنترل کنيد، که آيا ھمه چيز را درست وارد کرده. را زديد وارد اينترنت خواھيد شد 

.داريد  
. توانيد وارد اينترنت شويد به کارکنان مراجعه کنيد  که ھمه چيز درست است و ھنوز ھم نمی  در صورتی   

 
 


