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  الئبريری ميں خوش آمديد. 1
  

آپ ہماری الئبريريوں کو مفت مالحظہ کرسکتے ہيں۔ آپ الئبريری کی نشست گاہوں ميں ہمار ے ذخيرٔه الئبريری سے بھی مفت 
  استفاده کر سکتے ہيں۔ 

  اصل کرنا چاہتے ہيں تو آپ کو ڈرزڈن ميونسپل الئبريريز کا شناختی کارڈ حاصل کرنا ہو گا۔اگر آپ ہماری مزيد خدمات ح
  

  اپنے صارف کارڈ سے آپ:
  
   ،ہماری الئبريريوں سے اشياء مستعار ليں اور واپسی کی مدت ميں توسيع کروائيں  
   ،انٹرنيٹ ورک سٹيشن، پليئرز اور ڈيمانسٹريٹرز استعمال کرسکتے ہيں  
 کتب ڈاؤن لوڈ کريں -ئن خدمات استعمال کريں اور مثال کے طور پر ایہماری آن ال  
  
  
  رجسٹريشن. 2
  

  صارف کارڈ حاصل کرنے کے ليے آپ کو الزماً الئبريری ميں رجسٹر ہونا ہو گا۔ آپ صرف ذاتی حيثيت ميں رجسٹر ہو سکتے ہيں۔
ل فرد کسی غير مجاز فرد کی طرف سے کارڈ کے غلط صارف کارڈ صرف کارڈ کا حامل فرد ہی استعمال کر سکتا ہے۔ کارڈ کا حام

  استعمال کے نتائج کا ذمہ دار ہو گا۔
  

  درکار دستاويزات 2.1
  رجسٹريشن کے ليے، براه مہربانی ہميں درج ذيل دستاويزات فراہم کريں:

  
 نوجوانوں اوربالغوں کے ليے  

  زت نامہ) شناختی کارڈ (مثالً پاسپورٹ، رہائشی اجازت نامہ، عارضی رہائشی اجا
  پتے کا ثبوت (رہائشی سرٹيفيکيٹ، رہائشی اجازت نامہ)

  
بچے کا شناختی کارڈ، طالب علم کا شناختی کارڈ (حامل ہذا کی تصوير کے ساتھ صرف پالسٹک کارڈ ہی منظور شده ہے ) يا نگران 

  کے شناختی کارڈ کی نقل۔
  

سے کم عمر بچوں کے ليے نگران باقاعده دستخط کے ذريعے سال 18چھ سال يا اس سے زائد عمر کے بچے رجسٹر ہو سکتے ہيں۔ 
  ذمہ داری قبول کرے گا۔

  
  استعمال کی فيس 2.2

  آپ مختلف فيسوں سے متعلق معلومات الئبريری يا ہماری ويب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہيں۔
  

  ذاتی کوائف ميں تبديلی يا صارف کارڈ گم ہو جانے کی صورت ميں 2.3
تی کوائف ميں کسی بھی تبديلی واقع ہونے کی صورت يا صارف کارڈ گم ہوجانے کی صورت ميں الئبريری کو آپ کو الزماً اپنے ذا

  فوری رپورٹ کرنا ہو گی۔
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  انٹرنيٹ. 3
  

  الئبريری ميں استعمال کيلئے انٹرنيٹ دستياب ہے۔ مزيد معلومات کيلئے، براه مہربانی الئبريری اسٹاف سے پوچھيے۔
  
  آئٹم کا استعمالالئبريری سے باہر . 4
  

  آئٹم مستعار لينا 4.1
اجراء اسٹيشن سے جاری (اور واپس) کيے جا سکتے ہيں يا الئبريری اسٹاف کی طرف سے اجراء ڈيسک سے جاری کيے - آئٹم خود

  جاتے ہيں۔
  

آئٹم دونوں صورتوں ميں الئبريری سے کوئی بھی چيز جاری کرواتے ہوئے آپ کے پاس صارف کارڈ ہونا ضروری ہے۔ کوئی 
مستعار ليتے وقت آپ کو واپسی کی تاريخ کے ساتھ ايک پرچی جاری کی جاتی ہے اور آپ کو ہر انفرادی آئٹم اس کے مطابق واپس 

  کرنا ہو گا۔
  

  مستعار مدت 4.2
مستعار ليے گئے مختلف آئٹموں يا ميڈيا کی مدِت واپسی مختلف ہے: مدِت واپسی کا جائزه آپ الئبريری ميں ہماری انٹرنيٹ ويب 
سائٹ پر مالحظہ کر سکتے ہيں۔ کوئی آئٹم مستعار لينے سے پہلے يہ يقين کر ليجيے کہ منتخب کرده آئٹم درست حالت ميں اور مکمل 

  ا خراب ہے تو فوراً ہمارے اسٹاف کو آگاه کريں۔ہے اور اگر وه ٹوٹا ہوا ي
  مستعار ليے گئے آئٹم کسی تيسرے فريق کو نہيں ديے جا سکتے۔

  
  آئٹم کی واپسی 4.3

ہر مستعار ليا گيا آئٹم اپنی مدت واپسی تک الزماً واپس کر ديا جانا چاہيے۔ آپ ہر ايک آئٹم کی مدت واپسی اپنی جاری شده آئٹم کی 
  نٹ ميں بھی موجود ہے۔  ؤکتے ہيں اور وه آپ کے اکالسٹ ميں ديکھ س

  
  مدت واپسی ميں توسيع 4.4

کسی آئٹم کی مدت واپسی ختم ہونے سے پہلے اس ميں اضافہ کيا جا سکتا ہے اگر ايسا نہ کرنے کی کوئی وجہ موجود نہ ہو۔ مدت 
سک پر مل کر يا خودمختارانہ طور پر اپنے صارف واپسی ميں توسيع بذريعہ ٹيلی فون، ذاتی طور پرالئبريری اسٹاف سے اجراء ڈي

نٹ ميں کاميابی کے ساتھ مدت واپسی ميں توسيع ؤاکاؤنٹ سے ہو سکتی ہے۔ براه مہربانی پڑتال کر ليجيے کہ آيا آپ کے صارف اکا
  نٹ جو ظاہر کر رہا ہے وہی الگو ہو گا۔ؤہو گئی ہے۔ شک کی صورت ميں، آپ کا صارف اکا

  
  جانے کی صورت ميں جرمانے /نقصان شده آئٹم کا معاوضہمدت واپسی گزر 4.5

مدت واپسی گزر جانے کی صورت ميں ايسے آئٹموں پر جرمانہ الگو ہو گا آپ مختلف جرمانوں سے متعلق معلومات الئبريری يا 
  ہماری ويب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہيں۔

  
  ياں ارسال کی جاتی رہيں گی۔اگر آئٹم واپس نہيں کيے جاتے تو آپ کو آپ ہی کے خرچ پر يادہان

  
  گم شده يا نقصان شده آئٹم الزماً تبديل کيے جانے چاہيئيں۔ آئٹم تبديل کرنے کے عمل کے ليے فيس وصول کی جاتی ہے۔

  
  
  عمومی معلومات. 5
  

مقصد کيلئے الئبريری اسٹاف درخواست کر سکتا ہے کہ بيگ، ُپشتی بستے اور ديگر اقسام کے تھيلے يا بھاری بھرکم اشياء اس 
مخصوص الکروں ميں مقفل کر کے رکھے جائيں يا محفوظ رکھنے کيلئے انہيں دے ديے جائيں۔ الئبريری صرف ايسے نقصان کی 

  ذمہ دار ہے جس ميں دانستہ اور فاش غفلت پائی جائے۔
  

يے اور جانوروں کا الئبريری ميں براه مہربانی الئبريری ميں اپنے قيام کے دوران دوسرے آنے والوں کا خيال رکھيں۔ خلل انگيز رو
  النا ممنوع ہے۔ الئبريری ميں کھانے پينے کی اجازت اس کے ليے مخصوص کمروں ہی کے ليے ہے۔ 

  
  اسٹاف کی طرف سے دی گئی ہدايات پر توجہ ديں۔

  
  تے ہيں۔آپ آئٹم کے استعمال يا الئبريری کے ضابطوں سے متعلق مزيد تفصيالت متعلقہ اعالنات سے بھی حاصل کر سک

  
  ہمارا اسٹاف آپ کے کسی بھی سوال کے جواب کے ليے دستياب ہے۔
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