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 کتێبخانهبێن بۆ خێر . به١
 موو ههدەتوانن بێ بهرامبهر سودمهند بن له بهکارهێنانی میوانداریتان.   به  مان خۆشحاڵه که . کتێبخانه٢
 مان وه کانی کردنه کاته  له  دیاکانی کتێبخانهیم
 : وەربگرنمان  که کتێبخانه  له  وه ی خواره دیایانهیئهم مدەتوانن . ٣

x كپهرتو 
x امهڕۆژن 
x چاپی قهبارە گهورە 
x نهخشه 
x دی رۆم -سی 
x كدی موزی -سی 
x کاسێت 
x ڤیدیۆ 
x دی دی ڤی 

 
 
 پێدان:.  مهرجهکانی ٤

  سااڵنهی ... فرانك کرێی بڕبه بهرامبهر  له کتێبخانه وەربگرن ییمیدیاسهرچاوەی دەتوانن پهرتوك/ -
 ە/به خۆڕاییهوەرگرتن بێ بهرامبهر -
 امبهرە/به خۆڕاییه بێ بهر ساڵ ... خوارتهمهنی وەرگرتن بۆ  -
 ە/به خۆڕاییهبێ بهرامبهر كوەرگرتنی پهرتو -
 ك بدرێتفران ...   بڕی سااڵنهدەبێت نهبێت،  كکه پهرتو سهرچاوەیهك بۆ ههر -
ك جارێ بۆ ههر ك بدرێتفران  ...  بڕی سااڵنهدەبێت نهبێت،  كکه پهرتو سهرچاوەیهكبۆ ههر  -

 .وەرگرتن
 

ههر  کهیت. بیجز ح سهرچاوەی میدیایی /پهرتوكوەیهك، دەتوانن بهرامبهر به ... فرانك بۆ ههر سهرچا ١-٤
  . وه کرێنه ئاگادار ده، ئهوا به زوترین کات ستبوو ردهکاتێك سهرچاوەکه لهبه

 داوادەکرێت. بێتلەسەروێنەی  ، پێناسێك کە ناو و ناونیشان وبۆ تۆمارکردن  ٢-٤
  .کرێت یاسایی داواده اریسهرپهرشتییان ی باوان ۆواژ ،ساڵ ۱٦بۆ خوار تهمهنی  ٣-٤
زیانلێدان  له کاتی. سهرچاوانه بکهن که به قهرز وەریدەگرنو  كرتو پهئهو ستنی اچاوی پار ڕه  تکایه ٤-٤

 .وەك قهرەبوو دەکات  پاره ڕێكبداوای  کتێبخانه ،كسهرچاوەیهونکردنی ههر  خودیا
 
 گهڕاندنهوە -٥
 دیاریکراو بۆ گهڕاندنهوەیان تا ڕۆژی تان بێهێڵنهوەله ال دەتوانن پهرتوك/ سهرچاوەمیدیاییهکان ١-٥
  . له التان بێهێڵنهوە  ههفتهبۆ ماوەی چوار  دەتوانن پهرتوك/ سهرچاوەمیدیاییهکان ٢-٥
 له التان بێهێڵنهوە.  ههفته  ...  ەکانی تر بۆ ماوەیسهرچاوههفته و بۆ ماوەی چوار دەتوانن پهرتوکهکان  ٣-٥
یاخود ماوەی وەرگرتنهکهی  وەدا بگهڕێننهله کاتی دیاریکراوی خۆی ەکانی ترسهرچاوو  پهرتوكتکایه  ٤-٥

   ی دارایی دەبن.غهرامهبه پێجهوانهوە توشی  درێژبکهنهوە،
نی تریش له الیهسوپاسگوزار دەبین گهر کهسان و ین که جێگهی رەزامهنی ئێوە بین، و هیوادار -٦

 کتێبخانهکهمان ئاگادار بکهنهوە.
 
 ! اتنتانسوپاس بۆ ه -٧
 



 رەزامەندیی باوان لەسەر بەکارهێنانی کتێبخانەکەمان
 
. مناڵهکهت خوازیاری وەرگرتنی پهرتوك/سهرچاوەی میدیاییه له کتێبخانهکهمان. بۆ ئهم مهبهسته پێوسیتمان ١

 به رەزامهندیی تۆ ههیه.
ە بۆ منااڵنی خوار . له بنهمادا وەرگرتنی پهرتوك و سهرچاوەی تر له کتێبخانهکهمان به بێ بهرامبهر٢

تهمهن... بهاڵم ئهگهر مناڵهکهت له کاتی خۆیدا پهرتوك/سهرچاوەی میدیاییهکهی نهگهڕاندەوە، ئهوا 
سهرچاوەکه. تکایه رێنمایی  /ئاگاداردەکرێتهوە و پاشان بڕیك پارە وەك غهرامه دەخرێته سهر پهرتوك

ونکردنی  خودیازیانلێدان  . له کاتیبێت مناڵهکانتان بکهن که ئاگایان له پهرتوك/سهرچاوەی میدیاییهکه
   .دەکاتداواوەك وەك قهرەبوو   پاره ڕێكب کتێبخانه، كبابهتێههر 

. تکایه الی خوارەوە واژۆ لهسهر ئهم کارته بکه و بیدە به منداڵهکهت با له سهردانی داهاتویدا لهگهڵ خۆی ٣
 بیهێنێت بۆ کتێبخانه.

 
 بۆ کتێبخانهکهمان.   زۆر پێخۆشحاڵ دەبین به هاتنی ئێوەش 

 
 
 

 


