تۆمار
 .١بهخێربێن بۆ کتێبخانه
 .٢کتێبخانهکهمان خۆشحاڵه به میوانداریتان .دەتوانن بێ بهرامبهر سودمهند بن له بهکارهێنانی ههموو
میدیاکانی کتێبخانه له کاتهکانی کردنهوهمان
 .٣دەتوانن ئهم میدیایانهی خوارهوه له کتێبخانهکهمان وەربگرن:
پهرتوك
ڕۆژنامه
چاپی قهبارە گهورە
نهخشه
سی -دی رۆم
سی -دی موزیك
کاسێت
ڤیدیۆ
دی ڤی دی
 .٤مهرجهکانی پێدان:
 دەتوانن پهرتوك/سهرچاوەی میدیایی له کتێبخانه وەربگرن بهرامبهر به بڕی  ...فرانك کرێی سااڵنه وەرگرتن بێ بهرامبهرە/به خۆڕاییه وەرگرتن بۆ تهمهنی خوار  ...ساڵ بێ بهرامبهرە/به خۆڕاییه وەرگرتنی پهرتوك بێ بهرامبهرە/به خۆڕاییه بۆ ههر سهرچاوەیهك که پهرتوك نهبێت ،دەبێت سااڵنه بڕی  ...فرانك بدرێت بۆ ههر سهرچاوەیهك که پهرتوك نهبێت ،دەبێت سااڵنه بڕی  ...فرانك بدرێت بۆ ههر جارێكوەرگرتن.
 ١-٤بهرامبهر به  ...فرانك بۆ ههر سهرچاوەیهك ،دەتوانن پهرتوك /سهرچاوەی میدیایی حیجز بکهیت .ههر
کاتێك سهرچاوەکه لهبهردهستبوو ،ئهوا به زوترین کات ئاگادار دهکرێنهوه.
 ٢-٤بۆ تۆمارکردن ،پێناسێك کە ناو و ناونیشان و وێنەی لەسەربێت داوادەکرێت.
 ٣-٤بۆ خوار تهمهنی  ۱٦ساڵ ،واژۆی باوان یان سهرپهرشتیاری یاسایی داوادهکرێت.
 ٤-٤تکایه ڕهچاوی پاراستنی ئهو پهرتوك و سهرچاوانه بکهن که به قهرز وەریدەگرن .له کاتی زیانلێدان
یاخود ونکردنی ههر سهرچاوەیهك ،کتێبخانه داوای بڕێك پاره وەك قهرەبوو دەکات.
 -٥گهڕاندنهوە
 ١-٥دەتوانن پهرتوك /سهرچاوەمیدیاییهکان له التان بێهێڵنهوە تا ڕۆژی دیاریکراو بۆ گهڕاندنهوەیان
 ٢-٥دەتوانن پهرتوك /سهرچاوەمیدیاییهکان بۆ ماوەی چوار ههفته له التان بێهێڵنهوە .
 ٣-٥دەتوانن پهرتوکهکان بۆ ماوەی چوار ههفته و سهرچاوەکانی تر بۆ ماوەی  ...ههفته له التان بێهێڵنهوە.
 ٤-٥تکایه پهرتوك و سهرچاوەکانی تر له کاتی دیاریکراوی خۆیدا بگهڕێننهوە یاخود ماوەی وەرگرتنهکهی
درێژبکهنهوە ،به پێجهوانهوە توشی غهرامهی دارایی دەبن.
 -٦هیوادارین که جێگهی رەزامهنی ئێوە بین ،و سوپاسگوزار دەبین گهر کهسان و الیهنی تریش له
کتێبخانهکهمان ئاگادار بکهنهوە.
 -٧سوپاس بۆ هاتنتان !

رەزامەندیی باوان لەسەر بەکارهێنانی کتێبخانەکەمان
 . ١مناڵهکهت خوازیاری وەرگرتنی پهرتوك/سهرچاوەی میدیاییه له کتێبخانهکهمان .بۆ ئهم مهبهسته پێوسیتمان
به رەزامهندیی تۆ ههیه.
 .٢له بنهمادا وەرگرتنی پهرتوك و سهرچاوەی تر له کتێبخانهکهمان به بێ بهرامبهرە بۆ منااڵنی خوار
تهمهن ...بهاڵم ئهگهر مناڵهکهت له کاتی خۆیدا پهرتوك/سهرچاوەی میدیاییهکهی نهگهڕاندەوە ،ئهوا
ئاگاداردەکرێتهوە و پاشان بڕیك پارە وەك غهرامه دەخرێته سهر پهرتوك /سهرچاوەکه .تکایه رێنمایی
مناڵهکانتان بکهن که ئاگایان له پهرتوك/سهرچاوەی میدیاییهکه بێت .له کاتی زیانلێدان یاخود ونکردنی
ههر بابهتێك ،کتێبخانه بڕێك پاره وەك وەك قهرەبوو داوادەکات.
 . ٣تکایه الی خوارەوە واژۆ لهسهر ئهم کارته بکه و بیدە به منداڵهکهت با له سهردانی داهاتویدا لهگهڵ خۆی
بیهێنێت بۆ کتێبخانه.
زۆر پێخۆشحاڵ دەبین به هاتنی ئێوەش بۆ کتێبخانهکهمان.

