
Đăng ký mượn sách 

 
1. Nhiệt liệt chào mừng quý vị đến thư viện. 
 
2. Thư viện rất hân hạnh được tiếp đón quý vị. Trong giờ mở cửa, quý vị được tự do sử 
dụng các phương tiện thông tin có trong thư viện. 
 
3. Quý vị có thể mượn trong thư viện của chúng tôi các phương tiện thông tin sau đây: 
 
- Sách 
- Tạp chí 
- Sách in cỡ to 
- Bản đồ 
- Điã CD-ROM 
- Băng cát sét (cassette) 
- Điã Compact Discs 
- Băng vi-đê-ô 
- Điã DVD 
 
4. Những quy định cho mượn 
 
- Bằng việc nộp lệ phí hàng năm gồm ...  CHF, quý vị  có thể mượn sách và các phương 
tiện thông tin. 
- Việc cho mượn là miễn phí. 
- Trẻ em và thiếu niên dưới  ... tuổi được mượn sách miễn phí 
- Việc cho mượn các loại sách là miễn phí 
- Đối với những hàng không thuộc về sách (Nonbooks) hàng năm phải trả thêm ... CHF. 
- Đối với những hàng không thuộc về sách (Nonbooks), mỗi lần mượn phải trả .. CHF. 
 
4. 1. Nếu quý vị muốn đặt trước sách/các phương tiện thông tin thì phải trả ... CHF. Khi 
nào sách của quý vị đã đặt trước về thì quý vị sẽ được thông báo. 
 
4. 2. Để đăng ký mượn sách chúng tôi cần một chứng minh thư hợp lệ có ảnh, có đề 
tên và địa chỉ. 
 
4. 3. Đối với trẻ em và thiếu niên, thư viện cần chữ ký đồng ý của phụ huynh/người 
được quyền nuôi dạy. 
 
4. 4. Yêu cầu quý vị giữ gìn sách/các phương tiện thông tin cho mượn cẩn thận. Nếu 
làm mất hoặc làm hư hỏng thì thư viện sẽ đòi bồi thường. 
 
5. Việc trả sách 
 
5. 1. Quý vị có thể giữ sách/các phương tiện thông tin cho đến ngày lịch phải trả lại. 
 
5. 2. Quý vị có thể sử dụng sách/các phương tiện thông tin cho mượn trong 4 tuần. 
 



5. 3. Quý vị có thể giữ sách 4 tuần, các phương tiện thông tin khác... tuần. 
 
5. 4. Quý vị phải trả sách/các phương tiện thông tin đúng hạn hoặc gia hạn thêm, nếu 
không thư viện sẽ tính tiền lệ phí. 
 
6. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ rất 
hân hạnh nếu quý vị thông báo về điều đó trong phạm vi những người quen hoặc trong 
các câu lạc bộ. 
 
7. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón quý vị! 
 
 
 

Sự đồng ý của phụ huynh cho đến thư viện  
 
1. Con của quý vị muốn mượn sách và các phương tiện thông tin của thư viện, vì vậy  
chúng tôi cần có sự đồng ý của quý vị. 
 
2. Việc cho mượn ở thư viện đối với các cháu dưới ... tuổi trên nguyên tắc là hoàn toàn 
miễn phí. 
Nếu cháu đem trả sách/các phương tiện thông tin chậm hơn so với lịch trả, chúng tôi 
phải gửi thư nhắc nhở và phải tính tiền lệ phí. 
Yêu cầu quý vị  hãy lưu ý con mình giữ gìn cẩn thận sách/các phương tiện thông tin cho 
mượn. Nếu làm hư hỏng thư viện sẽ đòi bồi thường. 
 
3. Yêu cầu quý vị điền và ký vào tờ khai này rồi đưa cho cháu cầm theo khi cháu đến 
thư viện vào lần sau. 
 
Chúng tôi cũng sẽ rất hân hạnh được tiếp đón quý vị! 
 
 
 
 
 
 
 


