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راشئ د کتابتون څخه کتنه وکړئ!
هر څوک کتابتون ته راتلی شي .دلته ،تاسو کولی شئ چې مجلې او ورځپاڼې ولولئ ،کمپیوټر وکاروئ ،کتابونه په پور واخلئ،
غونډو کې برخه واخلئ او وخت تیر کړئ .کتابتون د کارولو لپاره وړیا دی ځکه چې دا د ښاروالۍ شتمني ده.
تاسو کولی شئ چې د کتابتون له عملې څخه د مرستې او مالوماتو لپاره غوښتنه وکړئ.
کتابتون وړیا بې سیم انټرنیټ هم لري .مانا دا چې تاسو کولي شئ په کتابتون کې دننه پر خپل موبایل یا کمپیوټر انټرنیټ ته
السرسی ولرئ.
کتابتون خپله ویبپاڼه لري .دلته ،تاسو کولی شئ چې د غونډو په اړه مالومات ترالسه کړئ او پر پور اخیستلو لپاره کتابونه،
موسیقي او نور مواد ومومئ .د کتابتون له عملې څخه د ویبپاڼې د ادرس غوښتنه وکړئ.

د کتابتون کارتونه تاسو ته موقع درکوي چې کور ته وړلو لپاره تاسو شیان په پور واخلئ
تاسو کولی شئ چې په کتابتون کې کتابونه ،مجلې ،ورځپاڼې ،موسیقي ،د ژبې کورسونه ،د کوچنیانو کتابونه او فلمونه په پور
واخلئ .د موادو په پور اخیستلو لپاره تاسو د کتابتون کارت ته اړتیا لرئ.
د کتابتون کارت ترالسه کولو لپاره تاسو دې ته اړتیا لرئ چې خپل د پیژندو سند وښیوئ او په فینلنډ کې خپل ادرس ورکړئ.
تاسو دې ته هم اړتیا لرئ چې د اصولو تعقیبولو لپاره یوه ژمنه السلیک کړئ .دغه اصول دا بیانوي چې تر څومره مودې تاسو
کولی شئ چې پر پور اخیستلي مواد وکاروئ .که چیرې تاسو پور کړي مواد پر وخت بیرته ورنه کړل ،نو تاسو باید هرومرو
جریمه تادیه کړئ .تاسو کولی شئ چې د نورو مالوماتو لپاره د کتابتون له عملې څخه غوښتنه وکړئ .د کتابتون کارت شخصي
وي؛ بل چا ته خپل کارت مه ورکوه چې وه یې کاروي .په هغه صورت کې چې تاسو خپل کارت ورک کړئ ،نو د ناوړه فعالیت
د مخنیوي لپاره په بیړه د کتابتون عملې ته خبرتیا ورکوئ.

ستاسو په ژبه کې کتابونه
په هغه صورت کې چې تاسو ته تر ټولو نږدې کتابتون ستاسو په ژبه کې کوم کتابونه ونه لري ،عمله هغه له بله ځایه په غوښتنه
ترالسه کولی شي .له عملې څخه غوښتنه وکړئ ،او هغوي به هغه کتابونه ترالسه کړي چې تاسو یې غوښتنه کوئ.
د کتابتون له عملې څخه د هغه خدمتو په اړه پوښتنه وکړئ چې دوي یې وړاندې کوي .د مثال په توګه دوي کولی شي د ژبې د
صنفو او ساتیریو په مالومولو کې ستاسو مرسته وکړي.
تاسو کولی شئ چې په ګڼ شمیر ژبو کې د کتابتون د خدمتونو او فینلنډي ټولنې په اړه مالومات پر www.infopankki.fi
ترالسه کړئ.
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