ክፍሊት

ንባብ ቪርስቦሪ
ሕግታት ናይ ምልቃሕ
መለቅሒ ካርድ ምስዝህልወካ እቲ ንህቦ ስራሐት ብነጻ ይወሃበካ
ናይ መለቅሒ ካርድ
•
•
•
•

•

መለቅሒ ካርድ ኣብ እትልቀሓሉ ግዜ ሒዝካ ትመጽእ
መለቅሒ ካርድ ንኽፍቀደልካ ወዲ 6 ዓመት ክትከውን ይግባእ
ካብ 6 ዓመት ክሳብ 18 ዝዕድመኻ ካርድ ንምውጻእ ካብ
ወለድኻ ፍቓድ ተምጽእ።
ፒን ኮድ ንመለቅሒ ካርድ፤ ከምኡእውን ምእንቲ ናይ
መለቅሒ ብኣውቶማቲክ ዝሰርሕን ኣገልግሎት
ኢንተርነትን ንኽትጥቀም የገልግለካ።
እዚ ናይ መለቅሒ ካርድ ናይ ግሊ ስለዝኾነ ኩሉ
እተካይዶ ልቓሓት ሓለፍነትካ እዩ። ካርድኻ ንኻልእ
ሰብ ኣይትሃብ፤ ካርድኻ ምስእተጥፍእ ቀልጢፍካ ትሕብር።

ናይ ምልቃሕ እዋን
•
•
•

እቲ ልሙድ ልቓሕ ንኣርባዕተ ሰሙን ይፍቀድ
ፍሉይ ናይ ልቓሕ እዋን ንኣብነት ዲቪዲን፤ ሲዲን ኣሎ
ልቓሕ ኣብ ቤ/ንባብን፤ብስልክን፤ ወይ ድማ ብኢንተርነትን ትልቃሕ
እቲ እትልቅሖ ነገራት ብምስጢር ይተሓዝ፤ ድልየት ምስዝህልወካ ድማ
ንዝተለቃሕካዮም ነገራት ከተመዝግቦ ትኽእል።
ብወኪል ጌርካ ሓድሓደ ነገራት ክትልቃሕ ወይ ክትእዝዝ ምስ
እትደሊ ወኪልካ ንኸምጽአልካ መለቅሒ ካርድን ንዝጠለብካዮ
ዝሕብር ሰነድን ሒዙ ይመጽእ።

ናይ ምድንጓይ ካብ መጀመርያ መዓልቲ ናይ ልቓሕ እዋን ዝወደወቆ።
መንእሰይ ክሳብ 18 ዝዕደሜኡ ደንጉዩ ምስ ዝመልስ ኣይከፍልን።ቤት
ናይ ዓበይቲ መጻሕፍቲ፤ ጋዜጣ፤መጽሔት፤ናይ ቋንቋ ኮርስ፤ሲዲ፤
ኣብ መዓልቲ
3 ክሩኑር ትኸፍል
ናይ 6 መዓልቲ መጽሓፍ
10 ክሩኑር ትኸፍል
ቪድዮ ፊልም፤ዲቪዲ፤
30 ክሩኑር ትኸፍል
ዝልዓለ ክፍሊት መጽሓፍ ወዘተ…
200 ክሩኑር ትኸፍል
ዝልዓለ ክፍሊት ምምላስ ኣቕሓ
400 ክሩኑር ትኸፍል
ዕዳ ናይ 50 ከሩኑር ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምስዝህሉ ካርድኻ ይዕጾ።
ካርድ ንኸተኽፍቶ ቅድም ዕዳኻ ምኽፋል ናይ ግድን እዩ።
ንዘይተመልሰ ኣቕሓ ብፋቱራ
300 ክሩኑር ትኸፍል
ዕዳ ምስ ዘይክፈል ናብ ክፍሊ ሓራጅ ይልኣኽ።
ናይሕግታት ናይ ቤ/መጻሕፍቲ ኣኽቢርካ ንዘተለቃሕዮ ነገራት
ብግዜኡ ንኽትመልሶ ናትካ ሓላፍነት እዩ። ብኢመይል መዘኻኸሪ
ልኢኽናልካ ምስ ዝደናገ ናትካ ሓለፍነት እዩ።
ሪጋ ምሓዝ
ምልቀሕ ብመይል ወይ ብስልኪ
መጽሓፍ ወዘተ
ካብ ሰሜናውያን ሀገራት ወጻኢ
ቅዳሕ ካብ ዩኒቨርሲቲ/ላዕለዋይ ቤ/ት
መጻሕፍቲ ሕጻናት

ብነጻ እዩ
20 ክሩኑር
ልሙድ ዝኾነ ዋጋ
ልሙድ ዝኾነ ዋጋ
ብነጻ እዩ

ፎቶኮፒ
ኤይ 4
ኤይ 3
ጽሑፍ ካብ ፐሰ
ዝጠፍአ ካርድ

3ክሩኑር
5 ክሩኑር
3 ክሩኑር
10 ክሩኑር ንሕጻናት፤ 20 ክሩኑር ንዓበይቲ

ሳንጣ ፕላስቲክ
ሳንጣ ጨርቂ

2 ክሩኑር
25 ክሩኑር

ፋክስ
- ኣብ ውሽጢ ሃገር ምልኣኽንሓደ እዋን
- ናብ ወጻኢ ሃገር ምልኣኽንሓደ እዋን
ቁጽሪ ስልኪ
ኢመይል
ገጽ

0521-72 14 11
biblioteket@vanersborg.se
www.vanersborg.se/bibliotek

15 ክሩኑር
25ክሩኑር

