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الئبریری میں خوش آمدید
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ہم نے ایک وزیٹر کے طور پر آپ کا استقبال کرنے کے لئے بہت خوش ہیں .آپ کو کھولنے گھنٹوں کے دوران
الئبریری میں تمام میڈیا لئے مفت رسائی حاصل

مندرجہ ذیل میڈیا ہماری الئبریری میں پایا جا سکتا ہے
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آڈیو ،ویڈیو ،پرنٹ اور پریس
 1/3کتب ،آڈیو کتابیں ،زبان کے کورسز ،نقشے ،دستاویزات ڈی وی ڈی ،ڈی وی ڈی اور موسیقی سی ڈی روم  4ہفتوں کے
لئے ادھار لیا جا سکتا
 2/3موسیقی سی ڈیز ،فلم ،ویڈیو گیمز اور رسالے  2ہفتوں کے لئے ادھار لیا جا سکتا.
استعمال کی شرائط
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• ساالنہ رکنیت کی فیس  € 20ہے
• عمر  19کے تحت بچوں اور " Ludwigsburgکارڈ" ہولڈرز الئبریری کی خدمات سب کے لئے مفت رسائی حاصل
• پناہ گزینوں نہیں " Ludwigsburgکارڈ" کے قبضے میں ان کی رہائش گاہ رجسٹریشن فارم پیش کرنا ضروری ہے
• آمد کے ثبوت کے بغیر آپ کو بیک وقت تک  5میڈیا گھر میں ہو سکتا ہے
مد اور  /یا " Ludwigsburgکارڈ" کا ثبوت کے ساتھ آپ کو ایک ہی وقت میں اپ کے لئے  10میڈیا گھر میں ہو
سکتا ہے
• ہماری اشیاء کی سب سے زیادہ مفت کے لئے ادھار لیا جا سکتا
• فلموں اور نن  DSکھیل کے لئے رینٹل کی فیس  € 1ہے
• دیگر تمام ویڈیو گیمز کے ساتھ ساتھ خصوصی سروس میڈیا کے لئے کے طور پر ،رینٹل کی فیس  € 2ہے
• ایک آئٹم بکنگ کی فیس  € 1ہے .آپ شے اٹھا کے لئے تیار ہے جب ہم آپ کو ایک نوٹیفکیشن بھیج دیا جائے گا
 1/4رجسٹریشن کے لیے ہمیں ایک درست شناختی کارڈ یا آمد کے ثبوت کی ضرورت
آپ " Ludwigsburgکارڈ" استعمال کرنے کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو ،ہم ساتھ کتابچہ سے کوپن بھی
کارڈ" کے عالوہ میں کی ضرورت ہے
"Ludwigsburg
 2/4عمر  15کے تحت بچوں کو ان کے والدین کی طرف سے درخواست پر دستخط کرنا ضروری ہے
 3/4دیکھ بھال کے ساتھ تمام ادھار اشیاء کا عالج کریں .آپ سب کھو یا نقصان پہنچا اشیاء کے لئے جرمانہ عائد کیا جائے گا
 4/4اشیاء قرضے لینے کی ،خود چیکآاٹ ٹرمینل پر "پرنٹ اور ختم" (" )"Drucken und Beendenدبائیں کریں .واپسی کی
تاریخ کی رسید پر لکھا ہے
آپ کی اشیاء آرہے ہیں
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 1/5واپسی کی تاریخ کی رسید پر لکھا ہے جب تک آپ کو تمام اشیاء رکھ سکتے ہیں
 2/5یا پہلے) آپ اشیاء کو واپس کرنے کی واپسی کی تاریخ کو یاد ہے یا جرمانے دیر واپس اشیاء کے لئے چارج کر رہے
ہیں کے طور پر ان کی تجدید کے لئے براہ مہربانی
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انٹرنیٹ کے استعمال
الئبریری کارڈ ہولڈرز فی ہفتہ کو  5گھنٹے کے لئے مفت کے انچارج اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں
آپ کو ہمارے مفت  WLANاستعمال کر سکتے ہیں )(WLAN-LB
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متفرق
• آپ تمام زبانوں میں دنیا بھر سے خبر کو پڑھنے کے لئے ہمارے میگزین الؤنج میں "پریس ریڈر" تک رسائی
حاصل ہے
• آپ کے گھر میں ایک غیر ملکی زبان ( )DAFکے طور پر یا مختلف میڈیا کے ذریعے آپ کی الئبریری میں جرمن
سیکھ سکتے ہیں (گولیاں ،کتابیں ،وغیرہ)

 8آپ کے وزٹرز لئے آپ کا شکریہ

