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persisch - یفارس 

 

 خوانندگان گرامی،

 110.000 .دهیم را بررسی کنیدمان ارائه میای عالی از اقالم منتخبی که در کتابخانهمایل هستیم از شما دعوت کنیم مجموعه

a. (داستانی داستانی و غیر)ها کتاب 

b. های مخصوص کودکان و نوجوانانکتاب 

c. هاها و مجلهنشریه 

d. های صوتیکتاب 

e. ها بازی 

f. های ویدئوییبازی 

g. هایدویدی 

h. ها  دیسی 

i. (های آموزش زبانمثل دوره)ای های رسانهبسته 

j. های خارجیهای زبانکتاب 

k. های الکترونیکیکتاب 

 : کنیمبه عالوه، ما موارد زیر را هم عرضه می

a.  رویدادهای مختلف 

b. دسترسی به اینترنت 

c. خدمات کپی 

 

d. مناطق مطالعاتی 

 :ساعات کار

 تا -از  روزهای کاری هفته

 15-9 دوشنبه

 18-10 شنبهسه

 - چهارشنبه

 18-10 شنبهپنج

 18-10 جمعه

 - شنبه

 - شنبهیک

 

 

 

  !صبرانه منتظر مراجعه شما هستیمبی

 کارکنان کتابخانه
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 استفاده شرایط و ضوابط

 

 .مایل هستیم اطالعاتی مقدماتی را درباره استفاده از کتابخانه خدمت شما ارائه دهیم

شوند را به دقت مطالعه فرمایید و امضای خود را ذیل آن لطفاً شرایط و ضوابط ما برای قرض گرفتن اقالمی که در این کتابخانه ارائه می 

 . درج کنید

 

 ثبت نام .1

 : ناممدارک الزم برای ثبت. نام شخصاً به کتابخانه مراجعه کنندکاربران باید برای ثبت

a. دارکارت شناسایی عکس 

b. نام کارت ثبت«(Meldezettel)» 

c. نام تکمیل شده فرم ثبت 

  

 

رده و خوبی درک ک شود را بهکنم که شرایط و ضوابط قرض دادن اقالمی که در این کتابخانه عرضه مینامه، تأیید میبا امضای این توافق

. کنمها اعالم میموافقت خود را با ثبت اطالعات شخصی خود در راستای قوانین مربوطه در خصوص حفاظت از دادهام، و پذیرفته

های مرتبط با شخص استفاده نخواهد از این اطالعات برای تحلیل. اطالعات شخصی کاربر در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت

 . شد

 

. سال به پایین، اجازه کتبی و نیز اظهارنامه صالحیت امضاء شده توسط والد یا سرپرست قانونی نیاز خواهد بود 14کودکان نام برای ثبت

مفقود شده توسط /های پرداخت نشده مربوط به تعویض اقالم آسیب دیدهالزحمهها و حقطرف امضاء کننده باید با تسویه و پرداخت هزینه

 .فقت کندکودک زیر چهارده سال موا

 

. دهد اقالم مورد نظر خود را از کتابخانه قرض بگیرندکنند که به آنها اجازه مینام، کاربران یک کارت عضویت دریافت میهنگام ثبت

 . کارت عضویت غیر قابل انتقال است

 

یک . فاصله با کتابخانه تما  بگیریددر صورت مفقود شدن کارت، لطفاً بال. لطفاً هر گونه تغییری در نام یا نشانی را به ما اطالع دهید

 .کارت المثنی بعد از دریافت هزینه آن صادر خواهد شد

 

 اقالم قابل قرض گرفتن .2

 

a. مدت قرض گرفتن : 

 

 مدت قرض گرفتن نوع رسانه

 هفته  4    کتاب 

 هفته  4    دیسی

 هفته  4    ویدئویی  بازی

 هفته 1    دیویدی

 هفته  4    ( های آموزش زبانهمثل دور)ای رسانه بسته

 هفته  3    الکترونیکی  کتاب

 هفته  3    فایل صوتی الکترونیکی 

 ساعت   2   روزنامه الکترونیکی 
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b. مشخص شده است( المعارفهای مرجع نظیر دایرهمثل کتب)های غیر قابل اجاره رسانه . 

 

c. تعداد اقالم قابل قرض گرفتن به ازای هر کاربر 

 است. 15: دود بهمح 

 

d. خواهند قرض بگیرند را قبل از خارج کردن از کتابخانه، ثبت کنندکاربران موظف هستند کلیه اقالمی که می. 

 

e. ها فقط باید توسط کاربر مورد استفاده قرار بگیرد، باید با دقت از آنها نگهداری شود، و نباید تکثیر یا کپی شود یا برای رسانه

 . اده شوداستفاده عموم نمایش د

 

f. ها، مجالت یا کپی کردن کل مطالب کتاب. رایت بر عهده کاربر خواهد بوددر صورت کپی کردن هریک از اقالم، مسئولیت کپی

رایت هنگام کپی یا چاپ محتوای اینترنتی، باید به کپی. های صوتی تصویری ممنوع استکپی کردن رسانه. امتیازات ممنوع است

 .ریداشخاص ثالث احترام بگذا

 

g. یا ناقص بودن بررسی کنند/های ظاهری وکاربران باید هنگام قرض گرفتن اقالم، کلیه آنها را از حیث داشتن عیب . 

 

h. های کاربران به واسطه های ذخیره دادهها یا رسانهها، فایلهای احتمالی وارده به دستگاهکتابخانه هیچ مسئولیتی را در قبال آسیب

 .گیردتابخانه بر عهده نمیهای کاستفاده از رسانه

 

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

 

j. 2 توان حداکثر به میزان اگر اقالم مورد نظر توسط سایر کاربران سفارش داده نشده باشد، مدت قرض گرفتن را می x  تمدید کرد؛

یا ارسال ایمیل به  260-425 03496برای این منظور کاربر باید درخواست تمدید خود را از طریق مراجعه حضوری، تما  تلفنی 

شود که با مدت تمدید شده برای قرض گرفتن از روزی آغاز می. مطرح کند stadtbibliothek@koethen-stadt.de . نشانی 

 .گرددتمدید مهلت موافقت می

 

k. کاربران در قبال پرداخت هزینه تعویض اقالم . در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن اقالم، باید مراتب به کتابخانه گزارش گردد

. در صورت مفقود شدن یک جلد از یک مجموعه، باید کل آن مجموعه تعویض گردد. مفقود شده یا آسیب دیده مسئول هستند

 .شودها نیز جزء آسیب به اقالم محسوب میها یا سایر رسانهمطالب موجود در کتابگذاری یا خط کشیدن زیر نوشتن، عالمت

 

l. الزحمه تهیه و جایگزینی اقالم تعویض شده را نیز بپردازندهای تعویض، کاربران باید حقعالوه بر هزینه . 

 

m. افی آنها را رزرو کنیدای اضتوانید با پرداخت هزینهاگر اقالم مورد نظر شما در حال حاضر موجود نباشد، می . 
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 :هاها و هزینهالزحمهحق .3

 

I. هاهزینه نامالزحمه ثبتحق 

 € 8 /€ 19 بزرگساالن

 - سال به پایین 14کودکان 

 € 5 کارت المثنی

II. 2 الزحمه رزروحق € 

  به ازای هر قلم

III.  5 هزینه تهیه و جایگزینی € 

IV.  2 جریمه تأخیر € 

V. های یادآوریهزینه  

 € 2 ییادآور. 1

 € 2 یادآوری. 2

 € 2 یادآوری. 3
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 استفاده از اینترنت .4

 

 

a. سال به پایین فقط در  14کودکان . استفاده از اینترنت فقط برای افرادی مجاز است که یک کارت کتابخانه معتبر داشته باشند

 .ای را داده باشدصورتی مجاز به استفاده از اینترنت هستند که والد یا سرپرست قانونی آنها چنین اجازه

 

b. ای ارائه شده توسط اشخاص ثالث و قابل دسترسی از طریق کتابخانه در قبال محتوا، موجود بودن، یا کیفیت محتوای رسانه

 . گیردهای کتابخانه هیچ مسئولیتی را بر عهده نمیرسانه

 

c. اند روی ن همراه خود آورده یا دانلود کردهافزارهای بیرونی که کاربرانصب نرم. ها نباید تغییر داده شودتنظیمات رایانه

 .های کتابخانه ممنوع استرایانه

 

d. نقض . آمیز یا ترویج دهنده خشونت ممنوع استیا تبعیض/های حاوی محتوای مبتذل و پورنوگرافی، افراطی وسایتباز کردن وب

وی از استفاده از اینترنت در کتابخانه در صورت نقض مکرر قوانین توسط کاربر، . این مفاد موجب صدور اخطار خواهد شد

 .محروم خواهد شد



6 
 

 

 

 مقررات محیط کتابخانه .5

 

a. کاربران نباید به واسطه رفتارشان برای سایرین مزاحمت ایجاد کنند. 

 

b. کودکان باید طی مدت مراجعه خود به کتابخانه، تحت نظارت والدین خود قرار داشته باشند. 

 

c. وع استاستعمال دخانیات در کتابخانه ممن. 

 

d. های تعیین شده مجاز استها فقط در قسمتمصرف مواد غذایی یا نوشیندنی . 

 

e. های کتابخانه ممنوع استخوردن یا نوشیدن در سایر قسمت. 

 

f. استفاده از تلفن همراه مجاز نیست . 

 

g. همواره باید دستورات کارکنان کتابخانه به دقت رعایت شود. 

 

h.  ضوابط استفاده از کتابخانه ما، مدیریت کتابخانه مجاز است عضویت اعضای خاطی را در صورت نقض شدید یا مکرر شرایط و

 . وجوه پرداختی به عنوان حق عضویت بازپرداخت نخواهد شد. موقتاً معلق یا به صورت دائمی لغو کند

 

i.  ئولیتی را بر عهده نخواهد گرفتآورند هیچ مسها یا سایر اموال شخصی که کاربران با خود به کتابخانه میکتابخانه در قبال لبا. 
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 نام فرم ثبت
 

کنم و با آنها را به خوبی درک می  Stadtbibliothek Köthenبط قرض گرفتن اقالم از کتابخانه کنم که شرایط و ضوااینجانب بدین وسیله تأیید می

 . موافق هستم

 
 . ایت مربوطه استفاده کنمرگیرم مطابق با مقررات کپیکنم از اقالمی که قرض میمن تعهد می

 

قرض گرفتن اقالم و مطابق با قوانین مربوطه در خصوص ی فرایند استفاده از کتابخانه و دهم از اطالعات شخصی من برابدین وسیله اجازه می
 . ها استفاده شودمحافظت از داده

 

 :مؤنث:          مذکر

 (: ها)نام خانوادگی
 (: ها)نام 

 

 : قانونینام والد یا سرپرست 
 

 : خیابان

 : شهر/کد پستی
 : شماره تلفن

 : ایمیل

 سال /ماه/روز: شماره تلفن

 
 : ، تاریخ_________

 

 : امضاء
 (سال به پایین، امضای والد یا سرپرست قانونی 14برای متقاضیان ) 

 

 

 


