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 بھكاربھێنھ ماڵپھڕەكھ
 دەنگوباس و زانیاریی دەتوانیت لێرە. بكھیت كتێبخانھكھ سھردانی كتێبخانھكھ ماڵپھڕی لھ دەتوانیت كاتێك ھھموو

 زۆر )Stadsbiblioteket( شار كتیبخانھی لھ. ئۆرەبرو لھ جۆراوجۆرەكان كتێبخانھ ڕووداوەكانی لھبارەی بخوێنیتھوە
 بۆ  )konto( حیسابێك ماڵپھڕەكھ لھ دەتوانی. سوێدی زمانی لھ بێجگھ تر زمانی بھ پێگھیشتووان و منداڵ بۆ ھھیھ كتێب
. )PIN-kod( كھسیت ناسینی ژمارەی و )lånekortsnummer( قھرزكردنھكھت كارتی ژمارەی بھ بكھیتھوە خۆت
 جارێكی دەتوانیتیش ھھروەھا. بیانگھڕێنیتھوە دەبێ بھروارێك چ و كتێبخانھ لھ قھرزكردووە چیت ببینیت دەتوانیت پاشان
  .ئۆرەبرو تری كتێبخانھكانی لھالی بۆت ھھڵبگیرێن یان بكھیت قھرزیان تر

 بخوێنیتھوە زانیاریی و كتێبخانھكان دەنگوباسی دەتوانیت لھوێ كھ ھھیھ ماڵپھڕێكی ستۆكھۆڵم لھ نێونھتھوەیی كتێبخانھی
  .جۆاراوجۆر زمانی بھ كتێب زۆر بارەی لھ

 بھكاربھێنھ كتێبخانھكھ
 دنرقھرزك كارتی پھیداكردنی

 ئێمھ لھوێ و كتێبخانھیھك بۆ خۆت لھگھڵ ببھ ناسنامھكھت. خۆڕاییھ بھ كتێبخانھ لھ قھرزكردن كارتی وەرگرتنی
 .قھرزكردن كارتی وەرگرتنی بۆ دەدەین یارمھتیت

 ئینتھرنێت و كۆمپیوتھر

. ئۆرەبرو كتێبخانھیھكی لھ ھھبێ قھرزكردنت كارت ئھگھر بھكاربھێنیت ئینتھرنێت و كۆمپیوتھر دەتوانیت كتێبخانھ لھ
 .پارە بھ بكھیت كاخھز كۆپییھی و چاپ دەتوانیتیش ھھروەھا

 قھرزكردن ڕێسای

 شتی ئھگھر. بدەیت مزی دەبێ كتێبخانھ، لھ گردووە وەریانت كھ شتانھ ئھو ھوەینگھڕان لھ دوابكھویت ئھگھر
 .بدەیت پارەی دەبێ بزربكھیت، كتێبخانھكھ قھرزكراوی

 بھرواری پێش ڕۆژێك چھند )sms( مۆبیل كورتھنامھی یان ئیمێلھوە بھھۆی بێت بۆت بھبیرھێنانھوە نامھی لھوانھیھ
 شتھ گھڕاننھوەی كاتی یادنھكردنی لھ بھرپرسیاری خۆت تۆ بھ�م. كتێبخانھكھ قھرزكراوەكانی شتھ ھوەینگھڕان

 بۆ بنێریت ئیمێل یان بكھیت تھلھفۆن دەتوانیت. نا یان ھات بۆ بھبیرھێنانھوەت نامھی ئھگھر كتێبخانھ قھرزكراوەكانی
 .نھبوو یادت لھ شتھكان ڕاننھوەیھگ كاتی ئھگھر كتێبخانھكھ

 كتێب بھالوەنانانی

 لێی كتێبھكان دەخوازیت كھ بكھیت كتێبخانھیھ ئھو دەستنیشانی و ئۆرەبرو لھ كتێبخانھ لھ بكھیت كتێب حیجزی دەتوانیت
 ئیمێل یان بكھیت بۆمان تھلھفۆن یان ماڵپھڕەكھمان لھ لێرە حیسابێك كردنھوەی بھ بیكھی دەتوانیت ئھمھ. وەربگریت

 كاتھ ئھو و وەرگرتن بۆ كتێبخانھكھ لھ ھھبێت كتێبھكھ كاتێك وەردەگریت پھیامێك پاشان. كتێبخانھكھ بۆ بنێریت بۆمان
 .كتێبخانھكھ لھ بھێنی كتێبھ ئھو ھھفتھدا یھك ماوەی لھ دەبێ


