استمارة اشتراك
مرحبا ً بكم في المكتبة
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يسعدنا تشريفكم للمكتبة ،حيث جميع المواد والمقتنيات متاحة لالستخدام أثناء فترات العمل
بها.
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يمكنكم استعارة المواد التالية:
 كتب
 جرائد
 كتب ذات أحرف كبيرة
 خرائط
 اسطوانات مليزرة ()CD-Rom
 شرائط كاسيت
 اسطوانات مدمجة
 شرائط فيديو
 اسطوانات دي في دي
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شروط االستعارة:
 يمكنكم استعارة كتب أو مواد أخري مقابل اشتراك شهري قيمتهCHF...........
 االستعارة مجانية
 االستعارة مجانية لألطفال والنشء تحت سن ...........
 استعارة الكتب مجانية
 يحصل مبلغ  CHF..........نويا ً الستعارة المواد الغير مطبوعة
 يحصل في المرة الواحدة  CHF.........الستعارة المواد الغير مطبوعة

 1/4في حالة حجز كتاب /مادة أخري يحصل مبلغ  ،CHF...........وسوف نقوم باالتصال بكم
حالما يصل الكتاب/المادة
 2/4يتطلب االشتراك صورة شخصية ضوئية حديثة و االسم والعنوان
 3/4في حالة اشتراك األطفال يرجي توقيع ولي األمر أو من له الحق في الرعاية
 5/4رجاء حسن استخدام الكتب والمواد المعارة ،في حالة تلف أو ضياع المقتنيات تقوم المكتبة
بتحصيل غرامة.
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1/5
2/5
3/5
4/5
تأخير

إعادة المواد المستعارة
يمكنكم االحتفاظ بالكتب /المواد حتى نهاية فترة االستعارة
يمكنكم االحتفاظ بالكتب /المواد لمدة أربعة أسابيع
يمكنكم االحتفاظ بالكتب لمدة أربعة أسابيع ،أما عن باقي المواد األخرى فلمدة .............أسبوع.
رجاء إعادة الكتب /المواد األخرى في الميعاد المحدد لها ،أو مد االستعارة ،حتى ال توقع غرامة

نتمنى أن يروقكم ما تتيحه المكتبة من مقتنيات ،كما نتمنى أن تعرفوا بها في محيط معارفكم و
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لدي التجمعات المختلفة.
-7

يسعدنا تشريفكم للمكتبة.

تصريح ألولياء األمور بدخول المكتبة
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-2
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لكي يتمكن طفلكم استعارة الكتب /المواد التي تتيحها المكتبة يحتاج إلي موافقة ولي األمر.
االستعارة مجانية لألطفال تحت سن ........سنة .في حالة تأخير الكتب /مواد من قبل
أطفالكم ،سوف نرسل لكم بتنبيه ،كما سوف نقوم بتحصيل غرامة للتأخير .رجاء الحفاظ
علي الكتب /المواد ،حيث توقع المكتبة غرامة في حالة تلف الكتب /المواد المعارة من قبل
أطفالكم.
رجاء استيفاء االستمارة والتوقيع عليها وتسليمها لطفلكم في زيارته القادمة للمكتبة

يسعدنا أيضا ً تشريفكم لمكتبتنا

