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 ة ! المكتب في بكم مرحبا
.يطلق عليهم تسمية مكتبات هيلغي ياستريك الند وهالسينغ الند بالتعاون مع بعضها البعض. جميع المكتبات العامة في محافظة تقوم

بطاقة االستعارة ومدة اإلعارة 
لكي تستطیع االستعارة تحتاج إلى بطاقة استعارة وكلمة مرور. یمكنك استخدام نفس البطاقة في جمیع مكتبات – ھیلغي . من خالل ھذه 

البطاقة یمكنك استعارة الكتب، الكتب االلكترونیة، األفالم، الجرائد، كتب تعلیم اللغة، الكتب الصوتیة وغیرھا. یمكنك استعارة الكتب 
وإرجاعھا وحجز/الوقوف في قائمة االنتظار في أي مكتبة من مكتبات ھیلغي التي ترید. 

تختلف فترة االستعارة وفقًا للعناصر التي ترغب في استعارتھا. عادة ما یُسمح بالكتب لمدة أربعة أسابیع. یمكنك الحصول على رسالة 
رض. نصیة قصیرة أو برید إلكتروني قبل أیام قلیلة من انتھاء فترة الق

احتفظ دائًما بإیصال القرض!

ن بطاقة االستعارة هي وثيقة قيمة. أنت المسؤول عن كل ما تستعيره ببطاقتك. في حالة فقدانك للبطاقة قم باالتصال بالمكتبة لكي ال إ

 يستطيع أي احد آخر االستعارة من خاللها. 

الوالدين أو ولي أمر الطفل هم  سنوات يمكنهم الحصول على بطاقة استعارة خاصة بهم. إن 6الذين يبلغون من العمر  األطفالإن 

 سنة. 81 هالمسؤولون عن ما يستعيره الطفل، ذلك لغاية بلوغ

 المواد هي مجانية ولكن ليس كل شئ.أغلب 

 8الكتب التي كنت قد استعرتها تحتسب غرامة تأخير وقدرها  بإرجاعهيلغي. ولكن عند تأخرك  -إن االستعارة هي مجانية في مكتبات

في  التأخيررتها. في بعض المكتبات يمكن استعارة األلعاب التلفزيونية. في حالة استع اليوم الواحد وذلك عن كل مادة قد كرون عن

بطاقة  إيقافأكثر سيتم  أوكرون  811 إلى. لو أن كامل الغرامة وصل كرون عن كل يوم تأخير 81تحتسب غرامة قدرها  إرجاعها

 كرون.  811عارة مجددا قبل أن يصبح الدين الذي عليك أقل من الستاالستعارة. حينها ال تستطيع ا

 فقدان أوضرر  أوعند حصول تلف 

أن هذا المبلغ من الممكن أن يتغير لو  إلىالغرامة التي يتوجب عليك دفعها في حالة تلف أو فقدان ما قد قمت باستعارته. انتبه  أدناه قيمة

 ى.أعل هي أن قيمة المادة التالفة أو المفقودة

كرون 011 كتاب للكبار وكتاب صوتي للكبار

كرون 011 الصوتية األطفالوكتب  األطفالكتب 

كرون 011 الموسيقى  –اسطوانة )سيدي( 

كرون 851 األطفال –)سيدي(  اسطوانة

كرون 51  الجرائد

كرون 511 والعاب تلفزيونية أفالم

كرون 511 كتب لغة واسطوانة سيدي

كرون 851  ديسية ناطق تبك

كرون 01 كارت االستعارة
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