ቤት ንባብ ኩልቱሩም
ሆስፒታልስጋታን 4
611 83 ኒይሾፒንግ
ሓበሬታ
ቁጽሪ ተለፎን፦ 0155-24 86 86
ኢ-መይል፦ info.biblioteket@nykoping.se
መቐበሊ
ቁጽሪ ተለፎን፦ 0155-24 86 86
ኢመይል፦ laneexp.biblioteket@nykoping.se
ንቡር ሰዓታት ስራሕ
ሰኑይ - ሓሙስ፦ 10 - 19
ዓርቢ
10 - 18
ቀዳም
10 - 15
ሰንበት
12 - 15 (ጥቅምቲ - መጋቢት)

ቡክቡስ (ኣውቶቡስ መጻሕፍቲ)
ቁጽሪ ተለፎን፦ 0155-24 86 86
ኢመይል፦ bokbussen@nykoping.se
መደብ ጕዕዞ ኣውቶቡስ መጻሕፍቲ፦ bibliotek.nykoping.se

bibliotek.nykoping.se
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ሕግታት ለቃሕን
ክፍሊታትን

ሕግታት ለቃሕ
ከም ተለቃሓይ ብዛዕባ ናይዚ ቤት ንባብ ሕግታት ለቃሕ ክትፈልጥን ክትክተሎምን ግዴታኻ
እዩ። ሕግታት ለቃሕን መጠን ክፍሊትን ክቕየር ይኽእል እዩ።
መለቅሒ ካርድ
እታ መጀመርታ ትወሃብ መለቅሒት ካርድ
ብነጻ ኮይና ብቑዕ ወረቐተ መንነት ብምርኣይ
ትሕተም። ወረቐት መንነት ዘይብሎም ቆልዑ
ትሕቲ 18 ዓመት ክታም ናይ ወላዲ ኣብ ፉሉይ
ቀጥዒ ክህልዎም ኣለዎ። ዝጠፍአ መለቅሒ
ካርድ ሓደ ክፍሊት ድሕሪ ምኽፋል ብሓድሽ
ይትካእ። ውልቃዊ ሓበሬታኻ ኣብ ዘድልየሉ
እዋን ፋክቱራ ንምጽሓፍን ኣድራሻ ንምድላይን
ምእንቲ ክንጥቀመሎም ኣብ መዝገብ ከም
ንሕዞም ክትፈልጥ ይግብኣካ።
መለቅሒ ካርድ ክቡር ሰነድ እዩ።. ዝጠፍአ
መለቅሒ ካርድ ብቕልጡፍ ናብዚ ቤት ንባብ
ክሕበር ኣለዎ። ከም’ውን ናይ ስምን ኣድራሻን
ምቕያር።
ብመለቅሒ ካርድኻ ወይ ውልቃዊ ቁጽርኻን
(personnummer) ውልቃዊ ኮድካን
(Pin-kod) ትልቃሕ። ብመለቅሒ ካርድኻ
ዝተለቃሕካዮ ኵሉ ኣብ ግዚኡን ከይተበላሸወን
ናብዚ ቤት ንባብ ምምላስ ሓላፍነትካ እዩ። ወለዲ
ናይ ደቆም ልቃሕ ሓላፍነት ኣለዎም።

ግዜ ልቃሕ
እቲ ንቡር ናይ ለቃሕ ግዜ 4 ሰሙን እዩ።
ዝሓጸረ ናይ ለቃሕ ግዜ ክትግበር ይኽእል እዩ፡
ብተመሳሳኢ ዝነውሐ ኣብ እዋን ክረምቲ።
ብኽብረትካ ናይ ለቃሕ ግዜ ኣኽብር።

ዳግማይ ምልቃሕን ምሕዛእን
ዝጽበ ሰብ እንተ ዘየለ ኮይኑ ንሓደ መጽሓፍ
ክሳብ 5 ግዜ ደጋጊምካ ክትልቅሖ ትኽእል ኢኻ።
ዳግማይ ምልቃሕ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ፣
ኣብ ቤት ንባብ ወይ ብተሌፎን ክግበር ይከኣል።

ዝተኣዘዘ መድያ (መጻሕፍቲ፣ ዲቪዲ ወዘተ)
ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ይውሰድ።

መዘኻኸሪ
• እቲ ዝተለቃሕካዮ ኣብ ግዚኢ እንተ
ዘይመሊስካዮ ድሕሪ 14 መዓልቲ እቲ ልቃሕ
ዘብቅዓሉ መዓልቲ ሓደ መዘኻኸሪ ይወሃበካ።
ዝተሓዝኡ መጻሕፍቲ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ናይ
ልቃሕ መዓልቲ ዝወድቀሉ ክምለስ ይጥየቕ።
• ዋላ ከምዚ ተገይሩ ከሎ ለቃሕካ እንተ
ዘይመሊስካዮ 28 መዓልታት ድሕሪ
ናይ መወዳእታ መዓልቲ ፋክቱራ ይመጸካ።
ናይ ፋክቱራ ክፍሊት 50 ክሮና ክውሰኾ እዩ።
• እንተ ዘይመሊስካዮ ወይ እቲ ፋክቱራ እንተ
ዘይከፊልካዮ እቲ ጕዳይ ናብ ናይ ዕዳ እከባ
(inkasso) ክሓልፍ እዩ።

ግዚኡ ናይ ዘሕለፈ ክፍሊት
ናይ ዓበይቲ መድያ
ቁልጡፍ ለቃሕ
ዝተኻረየ ዲቪዲ

ኤ-ኣገልግሎት

ዝርዝር ዋጋ

4ክሮና/መዓልቲ
4ክሮና/መዓልቲ
4ክሮና/መዓልቲ

ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ድሕሪ ናይ መወዳእታ
ናይ ልቃሕ መዓልቲ ናይ ሕሉፍ ግዜ ክፍሊት
ይወሃበካ። ኣብ እትመልሰሉ እዋን ዘይከፈልካዮ
ዕዳ ከምዘለዎ ይጸንሕ። ቆልዑ ትሕቲ 18 ዓመት
ናይ ሕላፍ ግዜ ክፍሊት ኣይወሃቦምን እዩ። መድያ
ንቆልዑ፣ ብጀካ ዝካረ ፊልም፣ ዝኾነ ናይ ሕላፍ
ግዜ ክፍሊት ኣየስዕብን እዩ። ዝበዝሐ ናይ ሕላፍ
ግዜ ክፍሊት ኣብ ነፍስወከፍ ናይ ልቃሕ እዋን
200 ክሮና እዩ። ዝበዝሐ ናይ ሕላፍ ግዜ ክፍሊት
ንነፍስወከፍ መድያ 100 ክሮና እዩ።
እቲ ዝተኣከበ ዕዳ ተደሚሩ 50 ክሮና ወይ
ልዕሊኡ እንተ ኮይኑ ክሳብ እቲ ዕዳ ዝኽፈል።

ሓድሽ መለቅሒ ካርድ
20 ክሮና
ፎቶ ኮፒ A4
2 ክሮና
ፎቶ ኮፒ A3
4 ክሮና
ሕብራዊ ፎቶ ኮፒ A4
10 ክሮና
ሕብራዊ ፎቶ ኮፒ A3
20 ክሮና
ካብ ኮምፕዩተር/ፋክስ ምቅዳሕ/
2 ክሮና
ምጽሓፍ
ፋክስ ኣብ ውሽጢ ሃገር
5 ክሮና/ገጽ
ፋክስ ንወጻኢ ሃገር ቀዳመይቲ ገጽ
20 ክሮና
ዝስዕቡ ገጻት
5 ክሮና
ምጅራብ (ስካን)
5 ክሮና/ገጽ
ፊልም ፕሮጀክቶር
5 ክሮና/ገጽ

ምዱብ ክፍሊታት ናይ ዝተበላሸወን
ዝጠፍአን መድያ
ካሕሳ ናይ ዝጠፍአ ወይ ዝተበላሸወ መድያታት
ብናይ መተካእታ ዋጋ ይኸውን። ግን እንተ ወሓደ
በቲ ዝተመደበ ዋጋ ናይ’ቲ መድያ እዩ። ሓደ
መድያ ከም ዝጠፍአ ዝሕሰብ 28 መዓልታት
ድሕሪ ናይ መወዳእታ ናይ ልቃሕ ግዜ እዩ። ናይ
ባህልን ነጻ ግዜን ሽማግለ ኣድላዪ እዩ ኣብ ዝበሎ
ፍሉይ ግምገማ ናይ ምግባር መሰሉ ይሕሉ።
ኣብነት ናይ ምዱብ ክፍሊታት፦
ናይ ዓበይቲ መድያ
ናይ ቆልዑ መድያ
ናይ ቋንቋ መምሃሪ
ዝካረ ዲቪድን ናይ ቲቪ
ጸወታን
ሲዲ-ሮም
መጽሄታት
ደብተር ጁባ

250 ክሮና
150 ክሮና
500 ክሮና ወይ
ክሳብ እቲ ልክዕ ዋጋ
600 ክሮና
350 ክሮና
50 ክሮና
50 ክሮና

መለቅሒ ካርድን ውልቃዊ ኮድን (PIN-kod)
እንተለካ ኮይኑ ብውሑዱ ነዚ ዝስዕብ ክትገብር
ትኽእል
• ዳግማይ ምልቃሕ (እንተ በዝሐ 5 ግዜ)
• ምሕዛእ/ ዝተሓዝኡ ምልጋስ
• ምዕጻው መለቅሒ ካርድ
• ውልቃዊ ኮድካ ምቕያር
• ናይ ዝተሓዝአ መልእኽትን ናይ ግዜ ምሕላፍ
መጠንቐቕታን ብመንገዲ ኢመይል ወይ
ኤስ.ኤም.ኤስ ምምራጽ።
• ናይ ምዕዳግ ሓሳብ ምቕራብ
• ምልክታ ካብ ካልእ ቤት ንባብ ንምልቃሕ
• ዕዳ ከይህልወካ ምርአይ
ውልቃዊ ኮድ የብልካን ዲኻ? ናብ’ዚ ቤት ንባብ
መጺእካ ብቑዕ ምስክር መንነት ምስ ኣርኣኻና
ከነዳልወልካ ኢና።
ኣብ ናይ’ዚ ቤት ንባብ መርበብ ሓበሬታ
እንተ ወሓደ
• ኤአክትሮናዊ መጻሕፍቲ ክትጽዕን
(download)
• ኤ-ድምጻዊ መጻሕፍቲ ክትሰምዕ
• ብቡዙሕ ቋንቋታት ጋዜጣታት ከተንብብ
• ትንተና መጻሕፍትን ሓድሽ ሓሳባትን ትረክብ
• ንምኽሪ ቆጸራ ክትሕዝ
• ብዛዕባ ስራሕና ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።
bibliotek.nykoping.se

ናብ ናትካ ቤት ንባብ ብደሓን ምጻእ!

