مكتبة مدينة فولفراتسهاو:
االثنين :مغلق
الثالثاء ١٠ :حتى الساعة ١٣
األربعاء ١٠ :حتى الساعة ١٦/١٣حتى الساعة ١٨
الخميس ١٠ :حتى الساعة ١٣
الجمعة ١٠ :حتى الساعة ١٨
السبت ١٠ :حتى الساعة ١٢

arabisch

إرشادات عا ّمة
 يجب على زوار المكتبة عدم إزعاج المستخدمين اآلخرينوموظفي المكتبة .
 ال يُس َمح بالتدخين واألكل في المكتبة  ،كما ال يُس َمحالحيوانات.
باصطحاب
 على المستخدم إتِّّباع تعليمات موظفي المكتبة . القُ ّراء الّذين ال يلتزمون بأنظمة و قوانين المكتبة يمكن منعهماستخدام المكتبة .
من
 -نتمنى لكم االستفادة واالستمتاع أثناء الت َّصفُّح وال ُمطالعة .

دليل المكتبة

 موظفو المكتبة موجودون لخدمتكم واإلجابة على أسئلتكم بكلسرور.

المركز الثاني فالدرام

اإلدارة Silke Vogel :
مكتبة مدينة فولفراتسهاوزن
Hammerschmiedweg 3
82515 Wolfratshausen
Tel. 08171-76455
Fax: 08171-346428
info-buecherei@wolfratshausen.de

االثنين :مغلق
الثالثاء ٩ :حتى ١٦ /١٣حتى الساعة ١٨
األربعاء :مغلق
الخميس ٩ :حتى ١٦ /١٣حتى الساعة ١٨
الجمعة  :مغلق
السبت ١٠ :حتى الساعة ١٢

المركز الثاني فالدرام
Kardinal-Wendel-Straße 96
82515 Wolfratshausen
Tel. 08171- 216677
Fax 08171-216676
info-buecherei@wolfratshausen.de
اإلستعارة اإللكترونية على مدارالساعة :
www.leo-sued.de

س ّرنا أيضا اقتراحاتكم ورغباتكم ونقدكم.
 وت ُفريق المكتبة .
آب  ٢٠١٥فولفراتسها

مكتبة مدينة فولفراتسهاوزن:
المكتبات هي مؤسسات عامة في مدينة فولفراتسهاوزن
مركز إعالمي  ،ملتقى ثقافي  ،مرجع لآلداب
،
التربية والتعليم ووسيلة للترفيه
 ،المعلومات ،
واستغالل وقت الفراغ .
تعزيز مهارات القراءة عند األطفال والشباب هي إحدى أهم
أهداف المكتبة .
المكتبة تقدّم خيارات كبيرة لآلداب والمجالت و األل عاب
وأقراص ال  DVDو ال .CD
والرسوم منظمة حسب جدول الرسوم
االستخدامات ّ
واالستخدامات لمدينة فولفراتسهاوزن.

الرسوم الماليّة:

االهتمام بالوسائط  /تح ُّمل المسؤوليّة :

جميع الرسوم الماليّة الستخدام المكتبة موجودة على جدول الرسوم
المرافق لدليل المكتبة .
عند التأخر في إرجاع الوسائط المستعارة ( كتب ،مجالت،
ألعاب…،الخ) في األوقات المحددة يترتب على القارئ
غرامات ماليّة .

نرجو من مستخدمي المكتبة االهتمام بالوسائط المستعارة.
في حالة تلف أو فقدان الوسائط ،ستضطر المكتبة أن ت ُح ّمل
المسؤولية للقارئ .
الرجاء إعالمنا فورا ً عن الوسائط المتضررة وعدم محاولة
إصالحها بأنفسكم.

مدّة االستعارة :
الكتب ودورات اللغة

 ٤أسابيع

المجالت وأقراص DVD

أسبوع واحد

جميع الوسائط األخرى

أسبوعين

عند استرجاع المكتبة لأللعاب سيتم فحصها بشكل كامل ،
فالرجاء الت ّحقّق من جميع مكوناتها قبل إعادتها
ّ
إلى المكتبة .
ال يُسمح القارئ بإعارة الوسائط المستعارة لشخص آخر .

إخالء المسؤوليّة :
التسجيل :
عند التسجيل تحتاج إلى هوية شخصية صالحة للحصول
على (بطاقة القارئ) يمكنك من خاللها استعارة الكتب من
مكتبة مدينة فولفراتسهاوزن و الفرع الثاني لها
في. Waldram
األطفال والشباب دون عمر ١٨عاما ً بحاجة إلى
ولي األمر.
توقيع
عند التوقيع واستالم بطاقة القارئ يتم استعراض الرسوم
واالعتراف بك كعضو في المكتبة .
ال يُسمح باستخدام البطاقة من قِّ َبل شخص آخر ويتحمل
صاحب البطاقة مسؤولية سوء االستخدام .

سمعية ،
المكتبة غير مسؤولة عن األضرار الملحقة بالوسائط ال ّ
والبصريّة  ،و ناقالت البيانات .

تمديد فترة االستعارة :
يستطيع المستخدم  /المستخدمة تمديد فترة االستعارة مرتين
لجميع الوسائط في حال عدم وجود طلب آخرعليها .
في هذه الحالة يجب على المستخدم الذهاب مع بطاقة القارئ
(أو بطاقة الزائر) إلى المكتبة ،أو االتصال هاتفيا ً  ،أو ارسال رسالة
إلى البريد االلكتروني الخاص بالمكتبة  ،كما يمكن
للمستخدم تقديم طلب التمديد عبر حساب القارئ الخاص به
على صفحة االنترنت (. )Online-Katalog

يرجى االنتباه عند استخدام أقراص ال  CDوال  DVDإلى
متطلبات النّظام الّالزمة .

االنترنت :
للتصفح في االنترنت توجد في كال المكتبتين شبكة انترنت عامة

االستعارة من مكتبات أخرى :

) eBooks, eAudio, ePaperالكتب والصفحات االلكترونية):

الكتب االختصاصية أومقاالت المجالت الغير موجودة في المكتبة
نستطيع تأمينها لكم  ،اعتمادا ً على مبدأ االستعارة بين المكتبات
(حيث تتم االستعارة من مكتبة أخرى ) .

خدمة االستعارة اإللكترونية  LEO-SUED-Onleiheمتوفرة لكم
ساعة بدون أي تكاليف إضاف ّية على الرابط التالي
على مدار ال ّ
de.sued-ww.leow

