به انجمن شهر (گماینده) و کتابخان ٔه وایالرزویست خوش آمدید.

شرح خالصه ای از مهم ترین نکات
چه کسی می تواند چیزی را از کتابخانه به امانت بگیرد؟
با یک آزوایس معتبر و حتی در شرایطی با یک ویزای معتبر ،می توانند افراد بزرگسال خود را در گماینده و یا در کتابخانه
مدرسه وایالرزویست ثبت نام کنند.
هزینه یکسال عضویت  12یورو میباشد.

کودکان و نوجوانان می توانند این خدمات را تا زمان رسیدن به سن انونی یا به عبارت دیگر تا زمان اتمام دوره
( )Abiturدبیرستان به صورت رایگان استفاده کنند.
برای این منظور ،ما برای ثبت نام به رضایت نامه کتبی والدین نیاز داریم.

ثبت نام:
برای ثبت نام شما باید فرم ثبت نام ما را با نام ،آدرس محل سکونت ،آدرس ایمیل و شماره تلفن خود پر کنید.
لطفا امضاء را در صفحه ی پشت فرم فراموش نکنید!

نحوه امانت گرفتن:
کارت عضویت کتابخانهی خود را به همراه بیاورید.
زمانی که شما یک محصول رسانه ای را به امانت می گیرید ،یک برگه مهلت زمانی به این منظور دریافت میکنید.
بر روی این برگه ی مهلت زمانی ،شما میتوانید اطالعات مهمی در مورد محصول رسانه ای به امانت گرفته شده ،از جمله
عنوان آن و تاریخ بازگرداندن آن را ببینید.
کسانی که کارت عضویت بزرگساالن را دارند ،می توانند از تمام محصوالت رسانه ای استفاده کنند.
کودکان و نوجوانان فقط میتوانند کاالهای رسانه ای متناسب با سن خود را به امانت بگیرند.
برگرداندن محصول به امانت گرفته شده میتواند بدون کارت عضویت انجام گیرد.
به خاطر داشته باشید که هنگام تمدید مدت زمان محصول رسانه ای به امانت گرفته خود ،محصوالت رسانه ای به امانت گرفته
شده توسط دیگر اعضای خانواده شما به صورت خودکار تمدید نمیشود.

چه محصوالتی و به چه مدت میتوانم به امانت بگیرم؟
دی وی دی ،سی دی ،بازی های ویدیویی ،بازی های دورهمی و مجالت :یک هفته
کتاب ها :سه هفته
شما میتوانید مدت زمان به امانت گرفتن تمام محصوالت رسانه ای را تا دوبار تمدید کنید .این کار را میتوان به صورت
حضوری و یا از طریق شماره تلفن 6010926ـ 02254انجام داد.

