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به خێر بین بۆ کتێبخانهکه!

ههموو کتێبخانه گشتییهکان له یهستریکالندو هێلسینگالند پێکهوه هاوکارن .که پێیان دهوترێت .HeLGe

کارتی کتێبخانهو ماوهی قهرزکردن

بۆ ئهوهی بتوانیت قهرزبکهیت پێویستیت به کارتی قهرزکردنی کتێبخانهو پینکۆد ههیه .دهتوانیت ههمان کارتی
کتێبخانه بهکار بهێنیت له ههموو کتێبخانهکانی  .HelGeبهکارتی قهرزکردنهکهت دهتوانیت کتێب ،کتێبی
ئهلکترۆنی ،فیلم ،گۆڤار ،کۆرسی زمان ،کتێب بهدهنگو هتد قهرزبکهیت ،بیگهڕێنیتهوهو بیخهنه الوه /لهنۆبهتدا
بوهستیت لهههر کتێبخانهیهکی  HelGeکه بتهوێت.

ماوهی قهرزکردن جیاوازه بهستراوه بهوهوه که چی قهرز دهکهیت .کتێب زۆرجار بۆ چوار ههفته دهتوانیت قهرز
بکهیت .فیلمو گۆڤار ماوهی قهرزکردنهکهی کهمتره .دهکرێت یان سمس وهیاخود نامهت بۆ بنێرین لهڕێگای پۆستی
ئهلکترۆنییهوه چهند ڕۆژێك پێش ئهوهی ماوهی قهرزکردنهکهت تهواو بێت .ههمیشه پسولهی قهررزکردنهکهت
ههڵگره!
کارتی قهرزکردنهکهت بهڵگهنامهیهکی بهنرخه .تۆ بهرپرسیاری له ههموو ئهو شتانهی بهکارتهکهی تۆ قهرزدهکرێت.
ئهگهر کارتهکهت وون کرد ئهوا پهیوهندی به کتێبخانهوه بکه نهوهك کهسێکی تر شتی پێ قهرزبکات.
منداڵ که شهس ساڵی پڕکردبێتهوه بۆی ههیه کارتی کتێبخانهی خۆی ههبێت .دایكو باووکان وهیاخود سهرپهرشتیار
بهر پرسیاره لهو شتانهی که منداڵهکه قهرزی دهکات ،تا ئهو کاتهی که منداڵهکه دهبێت به  ٨١ساڵ.

زوربهی شتهکان به خۆڕایییه بهاڵم نهك ههمووی

قهرز کردن به خۆڕایییه له کتێبخانهکانی  .HelGeبهاڵم ئهو مێدیایهی که قهرزت کردووه ئهگهر دوای بخهیت ههر
ڕۆژهو دهبێت  ٨کرۆن بدهیت .ههندێك له کتێبخانهکان یاری ئهتاری بهقهرز دهدهن .ئهگهر یارییهکی ئهتاری دوا
بخرێت ئهوا دهبێت ٨١کرۆن ڕۆژی بدرێت .ئهگهر پارهی ئهو دواکهوتنه گهشته  ٨١١کرۆن ئهوا کارتی قهرزکردنهکهت
دهبهسترێت .ئهوا ئیتر ناتوانیت شت قهرز بکهیت تا ئهو کاتهی که پارهی قهرزکردنهکهت له  ٨١١کرۆن کهمتر
دهبێتهوه.

ئهگهر شتێك بشکێت وهیاخود وون ببێت

ئا ئهوهنده نرخی ئهو شتانهیه که قهرزی دهکهیت ئهگهر خراپی بکهیت وهیاخود وونی بکهیت .بۆ ئاگاداری لهوانهیه
نرخی ئهو شتهی که شکاوه وهیاخود وون بووه زیاد بکات ئهگهر بێتو ئهو شته نرخهکهی زیاتر بێت.
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لێره دهتوانیت بهدوای کتێبو شتی تردا بگهڕێیتو زیاتر بخوێنیتهوه www.helgebiblioteken.se

