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 صفحة اإلنترنت إستخدام 

على  فیھا تّطلعالمكتبة لیالً ونھاراً. تستطیع أن أن تزور من خاللھا في صفحة اإلنترنت التابعة للمكتبة، تستطیع 
توجد في المكتبة العامة للمدینة ُكتب كثیرة لألطفال  حول ما یجري في المكتبات المختلفة في أوَربرو.خبار األمعلومات وال
خاصاً بك من ) konto(أن تفتح حساباً تستطیع في صفحة اإلنترنت التابعة للمكتبة، . ِبلغاٍت أخرى غیر السویدیةلبالغین لو

تستطیع بعد ذلك  .)PIN-kod( العائدة لك ورقم التعریف الشخصي )lånekortsnummer( ضارتقخالل رقم بطاقة اإل
للمكتبة. تستطیع كذلك تجدید اإلقتراض الذي سبق لك أن قمَت بھ أن تّطلع على األشیاء التي إقترضتھا وتواریخ إرجاعھا 

 . أو حجز أشیاء من مكتبات أخرى في أوَربرو

معلومات  التي فیھا تستطیع اإلطالع على أخبار المكتبات و صفحة إنترنتتمتلك المكتبة الدولیة في استوكھولم أیضاً  
   عنھا ِبلغاٍت مختلفة.

  

 المكتبة تإستعماال
 الحصول على بطاقة اإلقتراض

منحك بطاقة الحصول على بطاقة اإلقتراض في المكتبة یكون مّجاناً. إجلْب معك بطاقة ھویة، حیث أننا سنساعدك في 
  اإلقتراض.

 الكمبیوتر واإلنترنت

كتبات أوَربرو. في المكتبة توجد كمبیوتر وإنترنت التي تستطیع إستخدامھا فیما لو أنك تملك بطاقة اإلقتراض من إحدى م
  كذلك تستطیع أن تطبع وتستنسخ في المكتبة لقاء مبلٍغ من المال. 

 قواعد اإلقتراض

إذا تتأخر في إعادة الشئ الذي قمَت بإقتراضھ، یجب علیك دفع غرامة لھذا التأخیر. إذا تفقد الشئ الذي إقترضتھ، یجب 
 علیك أیضاً دفع غرامة.

) قبل عدة أیام من تأریخ إرجاع smsطریق البرید اإللكتروني أو رسالة قصیرة ( من الممكن أن تستلم إشعار تذكیر عن
. على أي حال یجب علیك أن تتذكر تواریخ إرجاع األشیاء التي إقترضتھا ِبغّض النظر فیما لو یتم الشئ الذي إقترضتھ

 نسیت تأریخ إعادة األشیاء المقترضة.  إذا تذكیرك أم الء. تستطیع أن تتصل ھاتفیاً بالمكتبة أو ترسل رسالة إلكترونیة إلیھا

 حجز ُكتب

. تستطیع فعل ھذا أما عن تستطیع أن تحجز ُكتباً من مختلف مكتبات أوربرو وأن تختار المكتبة التي ترید جلب الُكتب منھا
كترونیة الى طریق فتح حساب لك في صفحة اإلنترنت العائدة لنا أو عن طریق اإلتصال بنا ھاتفیاً أو إرسال رسالة إل

المكتبة. بعد ذلك سوف تستلم إشعاراً عندما یتوفر الكتاب المطلوب في المكتبة لِجلبھ، وعندئٍذ لدیك فرصة أسبوع واحد 
 .لكي تقوم ِبأخذ الكتاب من المكتبة


