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 خوش آمدید
 .دهیم را بررسی کنید مان ارائه می ای عالی از اقالم منتخبی که در کتابخانه مایل هستیم از شما دعوت کنیم مجموعه

 (داستانی و غیر داستانی)ها  کتاب 

 های مخصوص کودکان و نوجوانان کتاب 

 ها ها و مجله نشریه 

 های صوتی کتاب 

 ها  بازی 

 های ویدئویی بازی 

 های  دیسک/ ها  دی وی دیBlu-ray 

 ها   دی سی 

 (های آموزش زبان مثل دوره)ای  های رسانه بسته 

 های خارجی های زبان کتاب 

 های الکترونیکی کتاب 

 : کنیم به عالوه، ما موارد زیر را هم عرضه می

  رویدادهای مختلف 

 به اینترنت دسترسی 

 خدمات کپی 

 های زبان آلمانی دوره 

 های آموزش رایانه دوره 

 مناطق مطالعاتی 

 

sثبت نام

 : نام مدارک الزم برای ثبت. نام شخصاً به کتابخانه مراجعه کنند کاربران باید برای ثبت

 دار کارت شناسایی عکس 

 نام  کارت ثبت«(Meldezettel)» 

 نام تکمیل شده  فرم ثبت 

  

سال به پایین، اجازه کتبی و نیز اظهارنامه صالحیت امضاء شده توسط والد یا سرپرست قانونی نیاز خواهد  18نام کودکان  برای ثبت 
مفقود شده /های پرداخت نشده مربوط به تعویض اقالم آسیب دیده الزحمه ها و حق طرف امضاء کننده باید با تسویه و پرداخت هزینه. بود

 .هارده سال موافقت کندتوسط کودک زیر چ
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. دهد اقالم مورد نظر خود را از کتابخانه قرض بگیرند کنند که به آنها اجازه می نام، کاربران یک کارت عضویت دریافت می هنگام ثبت
 . کارت عضویت غیر قابل انتقال است

 

یک . مفقود شدن کارت، لطفاً بالفاصله با کتابخانه تماس بگیریددر صورت . لطفاً هر گونه تغییری در نام یا نشانی را به ما اطالع دهید
 .کارت المثنی بعد از دریافت هزینه آن صادر خواهد شد

 

sاقالم قابل قرض گرفتن

 

 مشخص شده است( المعارف های مرجع نظیر دایره مثل کتب)های غیر قابل اجاره  رسانه . 
 

 کاربر در تحویل به موقع اقالم قصور بورزد، مشمول جریمه خواهد شداگر . مهلت قرض گرفتن باید به دقت رعایت شود . 
 

 کاربران در قبال پرداخت هزینه تعویض اقالم . در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن اقالم، باید مراتب به کتابخانه گزارش گردد
. ید کل آن مجموعه تعویض گردددر صورت مفقود شدن یک جلد از یک مجموعه، با. مفقود شده یا آسیب دیده مسئول هستند

 .شود ها نیز جزء آسیب به اقالم محسوب می ها یا سایر رسانه گذاری یا خط کشیدن زیر مطالب موجود در کتاب نوشتن، عالمت
 

 ای اضافی آنها را رزرو کنید توانید با پرداخت هزینه اگر اقالم مورد نظر شما در حال حاضر موجود نباشد، می . 
 
 

  !منتظر مراجعه شما هستیمصبرانه  بی
 


