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  االنضباطقواعد  :مكتبة عمومية مفتوحة خالل فترات أطول
مومية حتى خارج أوقات وجود المستخدمين توفر لك المكتبة العمومية المفتوحة خالل فترات أطول إمكانية زيارة مكتبة هيبي الع

يكون عمرك أكثر من فيها. تدخل إلى المقرات باستخدام قطعة بالستيكية ورمز دخول شخصي. لكي تحصل على ذلك فيحب أن 
 سنة وأن تتبع قواعد االنضباط السارية بالنسبة للمكتبة العمومية المفتوحة خالل فترات أطول . 18

من يوم االثنين إلى يوم  21.00 – 09.00ة العمومية المفتوحة خالل فترات أطول ما بين الساعة تدخل إلى مقر المكتب .1
دقائق فسينطلق  10ذار بإنذارك وفي حالة عدم مغادرتك للمقر خالل يبدأ جرس اإلن 21.00األحد. في حدود الساعة 

 ك جرس اإلنذار.آنذا

 م بإرسال القوائم إلى الشركة إذا تطلب األمر ذلك. يتم تسجيل زيارتك في برنامج اإلنذار لدينا. نقو .2

ائلة وتتحمل بنفسك ال تدع أي شخص يدخل بدون أن يكون لديه القطعة البالستيكية الخاصة به. نرحب بأعضاء الع .3
 مسؤوليتهم ويجب أن يتواجدوا خالل الوقت في المقر.

ما بدفع تعويض عن األضرار التي يمكن أن ترتبط مباشرة أحرص على سالمة المقر والموجودات التابعة له. تكون ملزك .4
 بك.

 اترك المقر في نفس الحالة التي وجدته عليها عند حضورك. نّظف وراءك. .5

 نغادر المقر تأكد مإذا كنت آخر شخص ي .6
 أن جميع النوافذ مغلقة -
 أن الصنابير في الحمامات مغلقة -
 أن الباب الخارجي موصد بصورة محكمة -

 يمنع قطعيا تعاطي الطعام أو الشراب عند طاوالت الكومبيوتر. .7

 التدخين وتعاطي الخمور ممنوع قطعيا في المقر. .8

 احترم توفير الهدوء لدراسات اآلخرين وكّيف حدة الصوت حسب احتياجات الزوار اآلخرين. .9

 لديك أي أسئلة أو تساؤالت أو مالحظات. ال تتوانى عن التحدث مع المستخدمين )خطيا أو شفويا( إذا كانت توجد .10

 كرونة. 150إذا فقدن قطعتك البالستيكية فإن تكلفة الحصول على جديدة هي  .11

هي ميزة مبنية على تحمل المسؤولية من جهة المستعير. في  المفتوحة خالل فترات أطولر المكتبة العمومية إن توفي .12
 .المفتوحة خالل فترات أطولم سحب إمكانيتك الستخدام المكتبة العمومية حالة سوء االستغالل من طرفك فيمكن أن يت

 
. (GDPR)تشريع حماية البيانات الشخصية سيتم معالجة المعلومات الشخصية المدونة أدناه حسب نصوص 

.   www.biblinord.seاقرأ المزيد عن كيف نقوم بالتعامل بالبيانات الشخصية على موقع اإلنترنت 
قم بزيارة الموقع  (GDPR)للحصول على مزيد من المعلومات عن تشريع حماية البيانات الشخصية 

www.heby.se 
 

 نأمل أن تستفيد كثيرا وتستمتع بالتواجد في المكتبة العمومية المفتوحة خالل فترات أطول.
 

 ا واحترمها وأتعهد أن أتبعها.لقد تعرفت على قواعد االنضباط السارية وأفهمه
 
 
 
 

…………………………………….. …………………………………………. 

 ن والتاريخالمكا التوقيع

 

……………………………………... …………………………………………. 

 الرقم الشخصي االسم موضحا


