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تفضل بزيارة مكتبتنا!
نحن نرحب بجميع زوار مكتبتنا الذين سيستمتعون بقراءة المجالت والجرائد واستخدام أجهزة الكمبيوتر واستعارة الكتب وحضور
الندوات وقضاء أمتع األوقات .ويسرنا أن نعلن أن جميع خدمات المكتبة مجانية وذلك نظرً ا ألنها مملوكة للبلدية.
ال تتردد أب ًدا في طلب المساعدة والحصول على معلومات من طاقم عمل المكتبة.
جدير بالذكر أن المكتبة مزودة بإنترنت السلكي مجاني؛ مما يشير إلى إمكانية الوصول إلى اإلنترنت من خالل هاتفك المحمول أو
جهاز كمبيوتر داخل المكتبة.
ثمة موقع للمكتبة على الويب يمكن من خالله التزود بمعلومات متعلقة بالندوات والعثور على الكتب والموسيقى والمواد األخرى
المراد استعارتها .اطلب من طاقم عمل المكتبة عنوان موقع المكتبة على الويب.

بطاقة اشتراك بالمكتبة تتيح لك ميزة االستعارة
يمكنك استعارة الكتب والمجالت والجرائد وشرائط الموسيقى والدورات التدريبية لتعلم اللغات واألفالم والكتب الخاصة باألطفال
الموجودة بالمكتبة .وللتمتع بميزة استعارة هذه المواد ،فأنت بحاجة للحصول على بطاقة اشتراك بالمكتبة.
وللحصول على بطاقة اشتراك بالمكتبة ،فستكون بحاجة إلى عرض وثيقة إثبات الهوية وإعطاء عنوانك بفنلندا وتوقيع تعهد باتباع
قواعد المكتبة .تنص قواعد المكتبة على المدة المسموح بها لالحتفاظ بالمواد المُستعارة .وإذا لم ترد المواد المُستعارة في الوقت
المحدد ،فينبغي عندئذ دفع غرامة .ال تتردد أب ًدا في طلب الحصول على مزيد من المعلومات من طاقم عمل المكتبة .بطاقة
االشتراك بالمكتبة هي بطاقة شخصية؛ لذا ال تسمح ألي أحد غيرك باستخدامها .إذا فقدت بطاقة اشتراكك بالمكتبة ،فينبغي إشعار
طاقم المكتبة فورً ا كي يتمكنوا من منع سوء استخدام بطاقتك.

كتب متوفرة بلغتك
إذا لم يتوافر بالمكتبة األقرب لك الكتب المكتوبة بلغتك ،فيمكن لطاقم عمل المكتبة طلب الحصول على تلك الكتب من مكان آخر.
فقط اطلب ذلك من طاقم العمل ،وسيحضرون لك الكتب التي تريدها.
وكذلك اسأل طاقم العمل بالمكتبة عن الخدمات المقدمة لرواد المكتبة؛ فبإمكانهم ،على سبيل المثال ،تقديم مساعدة تتعلق بالعثور
على دروس تعلم اللغة والهوايات
للحصول على معلومات عن خدمات المكتبة والمجتمع الفنلندي بلغات عدة ،فيُرجى التفضل بزيارة الموقع
www.infopankki.fi.
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