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 استمارة اشتراك
       ةمرحباً بكم في المكتب -1
 
 
عمل الرات فتأثناء  لالستخدام یسعدنا تشریفكم للمكتبة، حیث جمیع المواد والمقتنیات متاحة -2

 .بھا
 
 

 یمكنكم استعارة المواد التالیة: -3
 كتب 
 جرائد 
 كتب ذات أحرف كبیرة 
 خرائط 
 ) اسطوانات ملیزرةCD-Rom( 
 اسطوانات مدمجة 
 اسطوانات دي في دي 

 
 

 شروط االستعارة: -4
  28,-€ -,8مواد أخري مقابل اشتراك شھري قیمتھ وأیمكنكم استعارة كتب 
 18  االستعارة مجانیة لألطفال والنشء تحت سن  

 
باالتصال بكم حالما یصل  ، وسوف نقوم 2, - € یحصل مبلغ / مادة أخريفي حالة حجز كتاب 4/1

 المادة الكتاب/
 االشتراك صورة شخصیة ضوئیة حدیثة و االسم والعنوانیتطلب  4/2
 في حالة اشتراك األطفال یرجي توقیع ولي األمر أو من لھ الحق في الرعایة 4/3
رجاء حسن استخدام الكتب والمواد المعارة، في حالة تلف أو ضیاع المقتنیات تقوم المكتبة  4/5

 بتحصیل غرامة.
 
 
 إعادة المواد المستعارة -5
 حتى نھایة فترة االستعارة یمكنكم االحتفاظ بالكتب/ المواد 5/1
توقع غرامة  في المیعاد المحدد لھا، أو مد االستعارة، حتى الالمواد األخرى رجاء إعادة الكتب/  5/2

 تأخیر

mailto:stadtbuecherei@%5Dwedel.de
http://www.stadtbuecherei.wedel.de/


Stadtbücherei Wedel  Rosengarten 6      22880 Wedel 
Telefon   04103 / 93 59 –0  Telefax   04103 / 93 59 23 
stadtbuecherei@]wedel.de   www.stadtbuecherei.wedel.de 

Öffnungszeiten:   Mo 13 – 19 Uhr, Die 10 – 18 Uhr, Mi geschlossen,                                      
Do 10 – 19 Uhr,  Fr  10 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr 

 

 
ارفكم و مع في محیطعرفوا بھا تُ نتمنى أن كما  ،المكتبة من مقتنیات تتیحھما نتمنى أن یروقكم  -6

 .التجمعات المختلفةلدي 
 
 یسعدنا تشریفكم للمكتبة. -7

 
 

 تصریح ألولیاء األمور بدخول المكتبة
 

 .األمر إلي موافقة وليیحتاج لكي یتمكن طفلكم استعارة الكتب/ المواد التي تتیحھا المكتبة  -1
في حالة تأخیر الكتب/ مواد من قبل أطفالكم،  سنة. 18سن.االستعارة مجانیة لألطفال تحت  -2

تب/ حفاظ علي الكرجاء ال سوف نرسل لكم بتنبیھ، كما سوف نقوم بتحصیل غرامة للتأخیر.
 .المعارة من قبل أطفالكم في حالة تلف الكتب/ المواد غرامةالمكتبة  المواد، حیث توقع

  بةللمكت وتسلیمھا لطفلكم في زیارتھ القادمة االستمارة والتوقیع علیھا استیفاءرجاء  -3
 
 
 

 یسعدنا أیضاً تشریفكم لمكتبتنا 
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