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stadsbibliotek@vasteras.se

ኣውቶቡስ መጽሓፍ (Bokbussen) “ሮዳ ሩመት”
bokbussen.stadsbibliotek@vasteras.se

ቤት ንባብ ቤክቢ
backby.bibliotek@vasteras.se

ቤት ንባባ ሮቢ
raby.bibliotek@vasteras.se

ቤት ንባብ ሺልየቦ
skiljebo.bibliotek@vasteras.se

ከም በጻሕን
ተለቃሕን
ብደሓን ምጻእ!

ቤት ንባብ ቪክሴንግስ

viksang.bibliotek@vasteras.se

ቤት ንባብ ኦንስታ-ግርይታ

onsta-gryta.bibliotek@vasteras.se
ስልኪ ተገልገልቲ: 021-39 46 01

እዋናውያን ሰዓታት ስራሕን ሓበሬታን ንምርኣይ
ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ኣድራሻና
www.bibliotek.vasteras.se ወይ ፈይስቡክ ተመልከት።
www.facebook.com/vasterasstadsbibliotek
ስእሊ:- ©Fotograf: Pia Nordlander, bildn.se
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ሓበሬታን ሕግታት
ልቓሕን

ኣብ ኵላተን ኣብያተ ንባብ ቬስተርኦስ መጻሕፍትን
ካልእ ማተርያልን ብናጻ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ።
ሰራሕተኛታት ቤት ንባብ ብዝተኻእለ መጠን ብዘዕግብ
ኣገባብ ንበጻሕትን ተለቃሕትን ኣገልግሎት ይህቡ።
ሃየ ሕተት!
ካርድ ቤት ንባብ
ካርድ ቤት ንባብ ብናጻ ይውሃበካ። ቅኑዕ መንነት
ወረቐት ጥራይ ኣርኢ። ወናኒ ካርድ ቤት ንባብ: ኣብ
መዝገብ ተለቃሕቲ ቤት ንባብ ይምዝገብ። ትሕቲ
18 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ፍቓድ ወኪል የድልዮም።
ወኪል’ዩ ኣብ ልቓሕ ሓላፍነት ዚስከም።
ምስ ካርድ ቤት ንባብ: ሓንቲ ኣርባዕተ ኣሃዛት ዝሓዘት
ፒንኮድ ትተኣሳሰር። እዛ ፒንኮድ’ዚኣ ክትልቃሕ ከለኻ:
ኣብ መካነ-መርበብና ኣብ ኢንተርነት ክትኣቱ ወይ
ብኮምፒዩተራት ቤት ንባብ ክትልቃሕ ከለኻ ተድልየካ።
ሓላፍነትካ
ካርድ ቤት ንባብ ክቡር ሰነድ’ዩ። እዚ ማለት ከኣ: በዛ
ካርድ ንእትልቅሖ መጽሓፍ ይዅን ካልእ ማተርያል
ሓላፍነት እትስከም ንስኻ ኢኻ ማለት’ዩ። ዝጠፍአ ወይ
ዝተበላሸወ ማተርያል: ቤት ንባብ ብዝገበሮ ገምጋም
መሰረት ብተለቃሒ ይትካእ። ካርድኻ ኣብ ዚጠፍኣሉ
ወቕቲ ብተሎ ሓብር። ንዘሎ ሓበሬታ ርክብካ እዋናዊ
ኪኸውን ሓላፍነት እትስከም’ውን ንስኻ ኢኻ።

ባዕለ-ኣገልግሎት
ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ኣድራሻ ቤት ንባብ
www.bibliotek.vasteras.se ኣቲኻ: ኣብ ካታሎግ
ቤት ንባብ ኣየኖት መጻሕፍቲ ከም ዘለዉን: ሽዑ
ነየኖት መጻሕፍቲ ብቐጥታ ክትልቃሕ ከም ትኽእልን
ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ብሓገዝ ቍጽሪ ካርድኻ ወይ
መለለዪ ቍጽሪ መንነትካን (ፐርሾንኑመር) ፒንኮድካን:
ንዝተለቃሕካዮ መጽሓፍ ክትርእን ዳግማይ ክትልቃሕን
ትኽእል። መጽሓፍ ክትልቃሕ ሪጋ ክትሕዝን: ሪጋ
ዝሓዝካሉ መጽሓፍ ክትስርዝን፤ ክግዝኡ እትደልዮም
መጻሕፍቲ ብዝምልከት ሓሳብ ከተቕርብን ትኽእል።
ወቕቲ ልቓሕ
ንቡር ግዜ ልቓሕ ኣርባዕተ ሳምንታት’ዩ። ፊልም ሕጽር
ዝበለ ግዜ ልቓሕ ኣሎዎ።
ዳግመ-ልቓሕ
ብሓፈሽኡ ንሓደ መጽሓፍ እንተ ዛየደ ክልተ ሳዕ
ክትልቃሕ ትኽእል። እዚ ማለት ግን: ነታ መጽሓፍ
ዚልቃሕ ሰብ ኣብ ሪጋ እንተ ዘየሎ ማለት’ዩ። በቲ
ኣብ ኢንተርነት ዚርከብ ኣድራሻና ብቐሊሉ ክትልቃሕ
ትኽእል።
ሪጋ መጽሓፍ ምሓዝ
ሰብ ተለቂሕዎ ንዘሎ መጽሓፍ ክትልቃሕ: ሪጋ
ምሓዝ ይከኣል። ሪጋ መጽሓፍ ንምሓዝ: ወይ ብሓገዝ
ሰራሕተኛታት ቤት ንባብ: ወይከኣ ኣብ ኣድራሻ
ኢንተርነት ቤት ንባብ ዚርከብ ”MINA SIDOR”
“ሚና ሲዱር” ዚበሃል ክትኣቱ ትኽእል። እቲ መጽሓፍ
ምስ መጸ: ብኡንብኡ ብኤስኤምኤስ: ብኢ-መይል
ወይ ብቡስጣ መልእኽቲ ይመጸካ። እቲ መጽሓፍ ካብ
ዝመረጽካዮ ቤት ንባብ ተምጽኦ፤ ክሳብ ተምጽኦ ኣብኡ
ንሸውዓተ መዓልቲ ኪጸንሕ ይኽእል።

ክፍሊት ሕላፍ ግዜ
ቤት ንባብ ናይቶም ደንጕዮም ዚምለሱ መጻሕፍቲ
ኣባጽሕ ናይ ሕላፍ ግዜ ክፍሊት የኽፍል።
ቤት ንባብ መዘኻኸሪ እንተ ዘይሰደደ’ውን ክፍሊት
ኪኽፈል ኣለዎ። ዝተደናጎየ ልቓሕ ብመምለሲ መስኮት
መጽሓፍ እንተ ገዲፍካ ክፍሊት ዕዳ ከም ዘለካ ይዝገብ።
እቲ ክፍሊት ክትልቃሕ ከለኻ ኪኽፈል ይኽእል፤ ወይከኣ
ካብቲ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት ቤት ንባብ ዘሎ ሕሳብካ
ይኽፈል።
መዘኻኸሪ
ልቓሕ ግዜኡ ኪሓልፍ ከም ዝቐረበ: ሰለስተ መዓልቲ
ኣቐዲሙ ብኢ-መይል ወይ ኤስኤምኤስ መዘኻኸሪ
ኪመጸካ ይኽእል’ዩ። ወቕቲ ልቓሕ ምስ ሓለፈ ድሕሪ
ሒደት ጊዜ: ቤት ንባብ መዘኻኸሪ ይሰድድ። መዘኻኸሪ
ተላኢኹ ክነሱ እቲ መጻሕፍቲ እንተ ዘይተመልሰ:
ብፍሉይ ዝተተመነ ክፍሊት ብፋክቱራ ይመጸካ።
መዘኻኸሪ ተላኢኹ ክነሱ መጻሕፍቲ ዘይመለሰ ወይ
ናይ ሕላፍ ግዜ ክፍሊት ዘይከፈለ ተለቃሒ ካብ ልቓሕ
ይእገድ። ልቓሕ ምስ ተመልሰን ዕዳ ምስ ተኸፍለን እቲ
እገዳ ይእለ።

