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  کتابخانه با ساعات کار بیشتر: مقررات انضباطی:

کتابخانه با ساعات بیشتر به شما امکان می دهد که بتوانید حتی پس از ساعاتی که کارکنان در کتابخانه ِهبی  هستند نیز بتوانید 
شوید. برای دریافت به کتابخانه مراجعه کنید. شما به کمک یک کلید دکمه ای و رمز چهار رقمی شخصی وارد کتابخانه می 

 سال باشد و مقررات جاری برای کتابخانه با ساعات کار بیشتر را رعایت کنید. 18آن بایستی سن شما باالی 

می توانید به کتابخانه با ساعات کار بیشتر وارد شوید.  21:00صبح تا  09:00روزهای دوشنبه تا یکشنبه از ساعت  .1
دقیقه از کتابخانه خارج نشوید  10ا شروع می کند و اگر ظرف مدت آژیر حفاظتی اخطار دادن ر 21:00سر ساعت 

 آژیر به صدا در خواهد آمد.
مراجعه شما در برنامه آژیر حفاظتی ما ثبت می شود. اگر الزم باشد فهرست ثبت مراجعات را برای پلیس ارسال می  .2

 کنیم.
ی خانواده شما خوش آمد هستند، شما فرد دیگری که کلید دکمه ای ندارد را به کتابخانه راه ندهید. اعضا .3

 مسئولیت آنها را بر ُعهده دارید و بایستی در مدت حضور آنها در کتابخانه شما همراه آنان باشید. 
در مورد اماکن کتابخانه و وسایل داخلی آن مراقب و محتاط باشید. برای خساراتی که بتواند مستقیماً به شما ربط  .4

 غرامت موظف شوید. داده شود ممکن است به پرداخت
 اماکن را در همان وضعیتی که هنگام ورود تان بود ترک کنید. قبل از خروج مکان را تمیز و نظیف کنید. .5
 اگر آخرین نفری هستید که اماکن را ترک می کنید موارد زیر را رعایت کنید: .6

 همه پنجره ها بایستی بسته باشند. -
 شیرهای آب توالت ها بایستی بسته یاشند. -
 ورودی کامالً بسته باشد.درب  -

 سر میزهای کامپیوتر نبایستی هیچگونه خوردنی یا نوشیدنی مصرف شود. .7
 سیگار کشیدن و نوشیدن مشروب الکلی ممنوع است. .8
 به آرامش مطالعاتی دیگران احترام بگذارید و میزان بلندی صدا را با نیازهای سایر مراجعه کنندگان تنظیم کنید. .9

 تی دارید با کمال میل با کارکنان )کتبی یا شفاهی( مطرح کنید.اگر سوال، فکر یا نظرا .10
 کرون هزینه دارد. 150اگر کلید دکمه ای خود را گم کنید دریافت کلید جدید  .11
 از این پس ممکن است مقررات انضباطی جدیدی وضع شود، برای کسب اطالع از آن مرتباً به وبسایت بازدید کنید. .12
دسترسی به کتابخانه با ساعات کار بیشتر مزیتی است که بر مبنای مسئولیت پذیری از سوی قرض کنندگان کتاب و  .13

وسایل استوار است. اگر از این مزیت سوء استفاده کنید ممکن است از دسترسی به کتابخانه با ساعات کار بیشتر 
 محروم شوید.

 

( داده پردازی می شوند. مطالب بیشتر در مورد چگونگی GDPRیوتری )مشخصات فردی زیر مطابق آئیننامه محافظت کامپ
www.biblinord.se .داده پردازی مشخصات فردی شما در رابطه با کتابخانه با ساعات کار بیشتر را در این وبسایت بخوانید 

 www.heby.se.ین وبسایت دیدن کنیداز ا GDPRبرای کسب اطالعات بیشتر در بارۀ 

 امیدواریم کتابخانه با ساعات کار بیشتر فوائد و رضایت بسیاری برای شما ایجاد کند.
 

 کنم: من از مقررات انضباطی اطالع حاصل کرده و آنها را فهمیده، به آنها احترام می گذارم و قول می دهم آنها را رعایت
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 نام شهر و تاریخ              امضا…. 
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 ………………………………………

 شماره شناسائی فردی            نام بطور خوانا…. 


