እንቋዕ ናብ ኔትወርክ ቤተ-ንባብ Göta ደሓን መጻእኩም!
እቲ ናይ ቤተ-ንባብ ካርዲ ኣብ ኩለን ኣብ Östergötland ከምኡድማ ኣብ Tranås ዝርከባ ህዝባዊ ቤተንባባት የገልግል እዩ።
•
ካብ ኩለን ቤተ-ንባባት መጻሕፍቲ፣ ጋዜጣታት፣ ሙዚቃ፣ ፊልምታትን ቪድዮ ጌማትን (ሚድያ)
ክትልቃሕን ይተሓዘለይ ክትብልን ትኽእል ኢኻ።
•
መጻሕፍቲ፣ ጋዜጣታት፣ ሙዚቃን ቪድዮ ጌማትን ብናጻ ክትልቃሕን ይተሓዘለይ ክትብልን
ትኽእል ኢኻ። ገለ ቤተ-ንባባት ፊልም ንክትልቃሕ ክፍሊት ክሓቱኻ ይኽእሉ እዮም። ገለ ቤተንባባት ድማ ካብ Östergötland ከምኡድማ Tranås ወጻኢ ካብ ዝርከባ ቤተ-ንባባት መጻሕፍቲ
ንምልቃሕ ክፍሊት ክሓቱኻ ይኽእሉ እዮም (ኣብ መንጎ ቤተ-ንባባት ዝግበሩ ምልቕቓሕ)።
•
www.gotabiblioteken.se ነገራት ክትእልሽን ይተሓዘለይ ክትብልን ከምኡድማ ብልቓሕ ናይ
ዝወሰድካዮም ነገራት ልቓሕ ከተሕድስ ይፈቕደልካ።
•
www.gotabiblioteken.se ብተወሳኺ ኤለክትሮኒክ-መጻሕፍቲ ከተውርድን ዳታቤዝ ክትጥቀምን
ይፈቕደልካ።
•
ናይ ካርዲ ቁጽሪኻ/ቁጽሪ ውልቃዊ መንነትካ ከምኡድማ PIN ተጠቒምካ ናብ
www.gotabiblioteken.se እተው።
በቲ ካርድ ንእትልቀሖም ኩሎም ነገራት ሓላፊነት ትወስድ። ካርዲኻን PINካን ብጥንቃቐ ሓዝ!
ናይቲ ቤተ-ንባብ ሚድያ ክጥቀሙ ዝደልዩ ብዙሓት ሰባት ከምዘለዉ ኣይትረስዕ።
•
ነገራት ኣብ እዋኖም ምምላስ ኣገዳሲ እዩ። ነገራት ደንጒኻ እንመሊስካ ቅጽዓት ክትከፍል ኢኻ
(ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ምድንጓይ ቅጽዓት ዝብል ኣርእስቲ ረኣይ)።
•
ኩሉግዜ ነገራት ን 28 መዓልቲታት ኢኻ ትልቃሕ። ናይ ፊልምታት፣ ቪድዮ ጌማትን ሓደሽቲ
ፔሬዲካላትን ናይ ልቓሕ ጊዜ ድማ ዝነኣሰ እዩ። ብዙሕ ሪጋ እንተሃልዩ ድማ እቲ ናይ ልቓሕ ግዜ
ዝሓጸረ ይኸውን። እቲ ናይ ልቓሕ ግዜኻ ኣብቲ ቅብሊትካ ረኣዮ።
•
ሪጋ እንተዘይሃልዩ ናይ ልቓሕ ግዜኻ ከተሕድሶ ትኽእል ኢኻ።
•
ዝተለቃሕኻዮ ነገራት ብጥንቃቐ ሓዝ። ዝተለቃሕካዮ ነገር እንተበላሺኻ ወይ እንተ ኣጥፊእኻ
መተካእታ ዝኸውን ቅጽዓት ክትከፍል ኢኻ (ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ መተካእታ ቅጽዓት ዝብል
ኣርእስቲ ዘሎ ንዝተበላሸዉን ንዝጠፍኡን ሚድያታት ዝኽፈል ቅጽዓት ዝምልከት ሓበሬታ
ረኣይ)።
•
ኣብ ናይ ቤተ-ንባብ መጻሕፍቲ ክትጽሕፍ የብልካን።
ህጻናት እውን ናይ ቤተ-ንባብ ካርዲ ክወሃቡ ይኽእሉ።
•
ቆልዓኹም ዕድሜኡ 16 ዓመት ክሳዕ ዝገብር ንዝልቀሖም ነገራት ወለዲ ኢኹም ሓላፊነት
በትወስዱ።
•
ቆልዑት ናይ ምድንጓይ ቅጽዓት ኣይቕጽዑን።
•
ፊልምታትን ቪድዮ ጌማትን ንኽትልቃሕ እንነኣሰ ዕድሜኻ 16 ዓመት ዝገበርካ ክትከውን
ትኽእል ኢኻ።
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ናይ ምድንጓይ ቅጽዓት
•
•
•
•
•
•

ቅጽዓታዊ ክፍሊታት ከከም ምምሕዳር ከተማኡ ይፈላለዩ እዮም።
ዝተለቃሕካዮ ነገር ኣብ ግዜኡ እንተዘይመሊስካ ካብታ ዝተለቃሕካላ ዕለት ኣትሒዝካ ቅጽዓት ክትከፍል ክትግደድ
ትኽእል ኢኻ።
ቆልዑት ንዝልቅሕዎ ሚድያታት ግን ቅጽዓት ኣይሕተትን።
ዝለዓለ ናይ ሓደ ኣቕሓ ቅጽት 100 ክሮነር ሽወደን እዩ።
ዝተለቃሕኻዮ ኣቕሓ ድሒርካ ኣብ እትመልሰሉ ሓድሕድ ግዜ እትኸፍሎ ዝለዓለ ቅጽዓት 250 ክሮነር ሽወደን
እዩ።
ብቕጽዓት ዝኸፈልካዮ ሰልዲ ልዕሊ 150 ክሮነር ሽወደን እንተበጺሑ፣ ካብኡ ንዳሓር ክትልቃሕ ኣይፍቀደልካን።

ናይ ቤተ-ንባብ ካርዲታት መተካእታ ክፍሊታት
•
•
•

ናይ ዓበይቲ ካርዲታት ቤተ-ንባብ መስርሒ ክፍሊት 10 ክሮነር ሽወደን።
ዝኣረጉ ካርዲታት ቤተ-ንባብ ብናጻ እዮም ዝትክኡ
ናይ ህጻናት ካርዲታት ቤተ-ንባብ ብናጻ እዮም ዝትክኡ

ንዝተባላሸዉን ዝጠፍኡን ሚድያታት መተክኢ ዝኽፈል መቕጻዕቲ (ዋጋኦም ክባራት ንዝኾኑ
ሚድያታት እቲ ቅጽዓት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ናይ ዓበይቲ መጻሕፍቲ: 300 ክሮነር ሽወደን
ናይ ህጻናት መጻሕፍቲ: 100 ክሮነር ሽወደን
ወረቐት ዝሽፋኖም ነገራት: 100 ክሮነር ሽወደን
ናይ ድምጺ መጻሕፍቲ (ናይ ዓበይቲ): 300 ክሮነር ሽወደን
ናይ ድምጺ መጻሕፍቲ (ናይ ህጻናት): 100 ክሮነር ሽወደን
ሙዚቃ CDs: 150 ክሮነር ሽወደን
ናይ CD ቡክሌታት: 30 ክሮነር ሽወደን
ናይ CD ሽፋናት: 10 ክሮነር ሽወደን
ፔሬዲካልስ: 50 ክሮነር ሽወደን
DVD ፊልምታት: 400 ክሮነር ሽወደን ወይድማ እቲ ቤተ-ንባብ ነቲ ፊልም ንምዕዳግ ዘድልዮ ወጻኢ
ቪድዮ ጌማት: 400 ክሮነር ሽወደን ወይድማ እቲ ቤተ-ንባብ ነቲ ቪድዮ ንምዕዳግ ዘድልዮ ወጻኢ
ናይ ቋንቋ ኮርስታት: እቲ ቤተ-ንባብ ነቲ ናይ ቋንቋ ኮርስ ንምዕዳግ ዘድልዮ ወጻኢ
ክባራትን ንምትካኦም ከበድትን ሚድያታት: እቲ ቤተ-ንባብ ንዓኦም ዝትክኡ ሓደሽቲ ኣቕሑት ንምትካእ ዘድልዮ
ወጻኢ
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