مكتبة مورس
 .5ما هي تكلفة هذه الخدمة؟
 استعمال وسائل االعالم داخل المكتبة مجاني
 استعمال شبكة  W-LANمجاني
 بطاقة المكتبة لألطفال دون سن  18عا ًما مجانية
 تبلغ تكلفة بطاقة المكتبة للبالغين والتي صالحيتها سنة  15يورو (مع جواز مورس  7,5يورو)
 تبلغ تكلفة بطاقة المكتبة للبالغين لالستخدام الواحد  2يورو
 استعارة معظم وسائل االعالم تعتبر مجانية
 من خالل الملصقات يمكن معرفة وسائل االعالم المكلّفة
 تبلغ قيمة المطبوعات والنسخ من َحجْ ٌم  0،10 A4يورو لكل صفحة
 تبلغ تكلفة استخدام اإلنترنت على أجهزة الكمبيوتر التابعة للمكتبة  1يورو للساعة
 يتم فرض رسوم في حال التأخير في إرجاع وسائل االعالم خالل المدة المحددة أو إحداث ضرر بها
باستخدام بطاقة مكتبة صالحة يمكن استعمال وسائل االعالم اإللكترونية على الموقع
 www.onleihe-niederrhein.deمجانًا.
لإلجابة عن المزيد من األسئلة يرجى التوجه لمكتب االستعالمات أو االتصال بالرقم
0 28 41 /201-754
المركز47441 Moers • Wilhelm-Schroeder-Straße 10 :
الهاتف bibliothek@moers.de • 0 28 41 / 201-754
أوقات العمل :الثالثاء إلى الجمعة من  10:30صباحا ً حتى  6:30مسا ًء والسبت من 10:30
صباحا ً حتى  1:30زواال
فرع كابيلن47447 Moers • Industriestraße 9a :
الهاتف bibliothek.kapellen@moers.de • 0 28 41 /6 49 09
أوقات العمل :الثالثاء والخميس من  10صباحا ً حتى  1زواال ومن  2زواال حتى  6مسا ًء
فرع ريبيلن47445 Moers • Lintforter Straße 101 :
الهاتف bibliothek.repelen@moers.de • 0 28 41 / 7 22 73
أوقات العمل :األربعاء والجمعة من  10صباحا ً حتى  1زواال ومن  2زواال حتى  6مسا ًء

 .1ماذا يمكن القيام به لدينا؟
 استعارة وسائل االعالم بلغات مختلفة أو استعمالها داخل مبنى المكتبة )كتب ،أقراص
قرص بلو راي  ،األقراص المدمجة  ،دورات اللغة  ،األلعاب  ،المجالت(







DVD

،

قراءة الصحف
استخدام اإلنترنت على أجهزة الكمبيوتر المتوفرة أو عبر شبكة W-LAN
طباعة
نسخ
المشاركة في البرامج الثقافية

الستعارة وسائل االعالم تحتاج إلى بطاقة مكتبة
 .2ماهي مدة االحتفاظ بوسائل االعالم المستعارة؟
 4أسابيع
 كتب ،كتب صوتية ،دورات تعليم اللغة ،ألعاب األلواح
 أقراص  ،DVDأقراص بلو راي ،أقراص الموسيقى المدمجة ( ،)CDألعاب جهاز الكونسول،
 2أسابيع
مجالت
لالحتفاظ بوسائل االعالم لفترة أطول يمكن تمديد فترة االستعارة
 .3ماذا يجب مراعاته في استعمال وسائل االعالم ؟
 عدم إتالفها
 إعادتها كاملة وفي الموعد المحدد
 عدم الكتابة في الكتب

كيف يمكن الحصول على بطاقة المكتبة ?

.4
تحتاج إلى بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر مع شهادة السكنى .بهذا يمكن الحصول على بطاقة المكتبة.
األطفال دون سن  18عا ًما يحتاجون إلى توقيع آبائهم.

