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وەرن و سەردانی پەڕتووکخانەکەمان بکەن!
هەمووان دەتوانن بێنە پەڕتووکخانە .لەوێدا دەکرێ گۆڤار و ڕۆژنامە بخوێنییەوە ،کۆمپیۆتەر بەکار بێنیت ،پەڕتووک بە قەرز
وەربگریت ،لە بۆنەکاندا ئامادە بیت و کات بەسەر بەریت .بەکارهێنانی بەڕتووکخانە بێبەرامبەرە چونکە سەر بە شارەوانییە.
دەکرێ لە فەرمانبەرانی پەڕتووکخانە داوا بکەیت ڕێنموونیت بکەن و زانیاریت پێشکەش بکەن.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم پەڕتووکخانەیە ئینتەرنێتی وایەرلەسی بێبەرامبەری هەیە .بە واتایەکی تر ،دەکرێ ئینتەرنێت بەکاربێنیت لە
ڕێگەی مۆبایل یان کۆمپیۆتەرەکەتەوە لەناو پەڕتووکخانەدا.
پەڕتووکخانە ماڵپەڕێکی هەیە .لەوێدا دەکرێ لەسەر بۆنەکان زانیاری بدۆزییەوە و پەڕتووک ،مووزیک و ئامرازی تر بۆ
بەقەرزوەرگرتن بدۆزییەوە .داوا بکە لە فەرمانبەران کە ناونیشانی ماڵپەڕەکەت بدەنێ.

کارتی پەڕتووکخانە تواناییت پێدەدات بۆئەوەی هەرچییەک کە دتهەوێ بەقەرز وەریبگریت و بیبەیە ماڵەوە
دەکرێ ،پەڕتووک ،گۆڤار ،ڕۆژنامە ،مووزیک ،خۆلی ڕاهێنانی زمان ،پەڕتووکی مندااڵن و فیلم لە پەڕتووکخانە بەقەرز
وەربگریت .بۆ ئەمە پێویستت بە کارتی پەڕتووکخانە هەیە.
بۆ وەرگرتنی کارتێکی پەڕتووکخانە ،دەبێ بەڵگەی ناساندنت پێشان بدەیت و ناونیشانیت لە فیالندا پێشکەش بکەیت .لەگەڵ
ئەوەشدا دەبێ بەڵێننامەیەک واژۆ بکەیت لەسەر ئەو بنەمایە کە یاساکان ڕەچاو دەکەیت .ئەم یاسایانە دەریدەخات کە تاکەی
دەکرێ کەلوپەلە بەقەرزوەرگیراوەکان الی خۆت بپارێزیت .گەر کەلوپەلە بەقەرزوەرگیراوەکان لە کاتی خۆیدا نەهێنییەوە،
دەبێ بڕەپارەیەک وەک غەرامە بدەیت .بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر دەکرێ پرسیار بکەیت لە فەرمانبەرانی پەڕتووکخانە.
کارتی پەڕتووکخانە کەسییە؛ ڕێگە مەدە کەسێکی تر کارتەکەت بەکار بێنێت .گەر کارتەکەت ون کردووە ،دەستبەجێ
فەرمانبەرانی پەڕتووکخانە ئاگادار بکەوە بۆئەوەی بەرگری بکرێت لە هەر چەشنە خراپ بەکارهێنانێک.

پەڕتووک بە زمانی تۆ
گەر نزیکترین پەڕتووکخانە لە تۆ ئەو پەڕتووکانەی نەبێت کە بە زمانی تۆن ،فەرمانبەران دەتوانن ئەوان لە شوێنێکی تر داوا
بکەن .داوا بکە لە فەرمانبەران بۆئەوەی ئەوان پەڕتووکی پێویستی تۆ ئامادە بکەن.
پرسیار بکە لە فەرمانبەرانی پەڕتووکخانە دەربارەی ئەو خزمەتگوزاریانە کە پێشکەشی دەکەن .ئەوان دەتوانن یارمەتی بدەن بۆ
نموونە ،لە دۆزینەوەی پۆلەکانی زمان و ڕابواردنەکاندا.
دەکرێ لە ماڵپەڕی  www.infopankki.fiدا زانیاری لەسەر خزمەتگوزاری پەڕتووکخانە و کۆمەڵگای فیالند بە زمانە
جیاوازەکان بدۆزییەوە.
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