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 مرحبا بكم فى المكتبة 1
 

 المكتبة يسعدها جدا أن ترحب بكم كزائر. لديك حرية الوصول إلى جميع وسائل اإلعالم فى المكتبة أثناء أوقات العمل   2
 

 يمكنك العثور فى مكتبتنا على وسائل اإلعالم التالية:  3
 وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية 

 والكتب السمعية ودورات تعلم اللغة والخرائط الكتب  1/ 3

      CD-ROMs  كذلك   وDVD  أسابيع  4الموضوعية  منها والموسيقية يمكن استعارتها لمدة 

 أقراص الموسيقى  واألفالم و وحدات التحكم والمجالت يمكن استعارتها لمدة أسبوعين إثنين 2/ 3

 

 شروط اإلستعارة 4

 يورو  20 اهرسوم اإلستعارة لمدة سنة واحدة قدر •

 عاما و حاملى "بطاقة لودفيجزبورج"  19ليست هناك رسوم سنوية لألطفال تحت سن   •

 الالجئون الذين اليحملون حتى اآلن "بطاقة لودفيجزبورج" عليهم تقديم استمارة التسجيل لدى محل السكن  •
 . المنزل  في  واحد وقت  في  االعالم وسائل 5 الى  يصل ما يكون أن  يمكن هل وصول على دليل  دون •

  في  واحد   وقت  في  االعالم وسائل   10 الى  يصل  ما يكون أن يمكن هل " ودفيغسبورغ بطاقة" أو /  و  الوصول  إثبات مع

 المنزل
 يمكن استعارة معظم وسائل اإلعالم لدينا مجانا •
 ل استعارةيورو لك  1يمكن استعارتها نظير   DSأفالم الكبار و ألعاب نينتندو  •

 يورو  2لجميع ألعاب وحدة التحكم األخرى فضال عن خدمة وسائل اإلعالم الخاصة يتم تحصيل  •
 لكل استعارة 

 وصوله   إثبات أو  المفعول  سارية   هوية بطاقة  إلى  بحاجة فإننا  للتسجيل 1/ 4
  الكتيب من القسيمة  أيضا " ودفيغسبورغ بطاقة " إلى  باإلضافة  حاجة في  ونحن  ،"ودفيغسبورغ   بطاقة" من االستفادة في ترغب  كنت إذا

 المصاحب 
 . سوف يصلك إشعار عندما تكون وسائل  يورو 1لحجز وسائل إعالمنا يجب سداد رسما قدره  2/ 4

 اإلعالم جاهزة لإلستالم      
 عند التسجيل نحتاج بطاقة هوية سارية المفعول  3/ 4

 عاما  15ل تحت سن  مطلوب توقيع من أحد الوالدين عند تسجيل األطفا 4/ 4

 يرجى المحافظة على وسائل اإلعالم التى التى تم استعارتها حيث أنه فى حالة فقدان أو تلف وسيلة   5/ 4

 اإلعالم سنكون مضطرين لمطالبتكم برسوم إضافية      
 أى "طباعة ونهاية"    “Drucken und beenden„عندما تستعير وسائل اإلعالم اضغط على   6/ 4

 على شاشة اإلختيار التلقائى للحصول على قائمة المدة       
 
 اإلرجاع  5
 يمكنك اإلحتفاظ بوسائل اإلعالم حتى التاريخ المدون بقائمة المدة  1/ 5

 يرجى اإللتزام بإرجاع وسائل اإلعالم فى الموعد المحدد أو تمديد مدة اإلستعارة. المكتبة ستضطر  2/ 5

 لمطالبتكم برسوم إضافية فى حالة عدم إعادة وسائل اإلعالم فى الميعاد المحدد      
 
 استخدام اإلنترنت  6

 فى المكتبة بواسطة بطاقة قراءة سارية المفعول يمكنك استخدام محطات اإلنترنت الخاصة بنا لمدة 
 ساعات فى األسبوع بدون مقابل  5

 ( WLAN -LB)  لدينا مجانا WLAN استخدام يمكنك

 

 أخريات  7

 لقراءة األخبار من حميع أنحاء العالم بجميع اللغات  “Press Reader„فى مكتبتنا فى قاعة المجالت يمكنك استخدام  •

يمكنك بالمنزل أو فى مكتبتنا بواسطة وسائل اإلعالم المختلفة )أقراص, كتب ..الخ( أن تتعلم اللغة األلمانية كلغة أجنبية   •
(DaF)   

 
 يارة  .شكرا جزيال للز  8


