
 
 

 )2( 1صفحة   اإلدارة المسؤولة عن الثقافة والترفیھ، اتفاقیة البطاقة المكتبیة لألطفال ،بلدیة فالو
 

 البطاقة المكتبیة لألطفال في بلدیة فالو، اتفاقیة 
.  الحصول على بطاقة المكتبة الخاصة بھموما فوق سنوات  6الذین تبلغ أعمارھم و ومكن لجمیع األطفال في بلدیة فال ی

 .أن یكون من السھل على الجمیع استعارة الكتب وقراءتھا ھدفنا ھو صیة ویمكن للطفل أخذھا إلى المنزل.البطاقة شخ
 

 االستعارة من المكتبة 
حافلة  منو Vika و Svärdsjö و Bjursås و Falun المكتبات في منستعارة  اللاستخدام بطاقة المكتبة یمكن لألطفال 

أو  المتوفرة لدینا الخاصة اآلالت باستخدام منفسكأاالستعارة ب میمكنك. تسجیل كل ما یتم استعارتھب  تقوم المكتبة .الكتب
 .المكتبة موظفيبمساعدة 

  
 شروط االستعارة

لم یكن   في حال ه من جدیدو تستعیرالكتاب أو  واتعیدأن   میمكنك  بعد انتھاء مدة االستعارة . عادة أربعة أسابیع االستعارة مدة
نسیانھ، شيء من السھل  إعادة الكتب في الوقت المحددینتظر في طابور االنتظار الستعارة نفس الكتاب. ھناك شخص آخر 

 إال أنھ ال یتم أبداً رسائل تذكیر إلى أولیاء األمور عبر البرید اإللكتروني أو البرید العادي، ترسل المكتبة لھذا السبب فإن 
األطفال حتى سن  عما یستعیره مسؤولون عادة الكتب. أولیاء األمور ھم الر في إالتأخّ  بسبب رسوملبدفع ااألطفال  تغریم

 أو تمزقھا. كرون لكل كتاب في حال ضیاع كتب األطفال  150ولي أمر الطفل ھو المسؤول عن دفع عام. 18
 

أیًضا إرسال برید    میمكنك .أي أسئلة مإذا كان لدیك  36 833-023الرقم االتصال بنا في المكتبة علىكم دائًما بنرحب ب
 stadsbiblioteket@falun.se: إلكتروني إلى

 
 التعامل مع البیانات الشخصیة طریقة 
 .والعنوانالرقم الشخصي على قید الحیاة، مثل  المعلومات التي یمكن ربطھا بشخص الشخصیة ھي جمیع أنواع البیانات

 معالجةكیفیة (بھدف االختصار)، ھو الذي یحكم  )،GDPR( بالسویدیة یُدعىالشخصیة الذي حمایة البیانات  قانون
 .الشخصیة ملك اطفألبیانات المكتبات في فالون 

 
وعنوانھ من مصلحة  اسم الطفل  كي یكون باستطاعتھا الحصول على LMA للطفل أو رقم الشخصيرقم السجل المكتبة ت

  فیما یتعلقالنظام نقوم بذلك للحفاظ على  بتسجیل ما قام الطفل باستعارتھ.أیًضا الضرائب وتحدیث ھذه البیانات. تقوم المكتبة 
التي  ھو ھذه االتفاقیةھذا  للكاألساس القانوني  وأولیاء أمورھم.مع األطفال  ولنتمكن من التواصلالمكتبة باالستعارة من 

العنوان طالما   ببیاناتیتم االحتفاظ  .موظفي المكتبةیقوم بتسلیمھا إلى و  اتیمكن لمعلم الطفل أن یجمع االستمار ك.بین یدی
الثقافة  الخاصة ب الكتب المستعارة. اإلدارةإعادة  ما یتمباستمرار عند االستعارة یتضاءل سجل  .یتم استخدام بطاقة المكتبة

 .المسؤولة عن البیانات الشخصیةوالترفیھ في بلدیة فالو ھي 
 

الشخصیة، مثل  مالعدید من الحقوق فیما یتعلق بمعالجة بیاناتك )،GDPR( الشخصیةحمایة البیانات  قانونمن خالل  ملدیك
 مإذا كنت للبیانات. معالجتناطریقة على  والحق في االعتراض ھاتصحیحالحصول على المعلومات والحق في الحق في 

   البرید اإللكتروني حمایة البیانات في بلدیة فالو عبر  التواصل مع مندوب میمكنكف، مفي االطالع على حقوقك ونترغب
 kontaktcenter@falun.se  على الموقع . 023-00 830رقم ھاتف أو عبرwww.falun.se/gdpr ،إیجاد میمكنك  

 .معلومات حول كیفیة تعامل بلدیة فالو مع البیانات الشخصیة
  

  مفالو تعالج بیاناتك أن بلدیةب ونتعتقد مإذا كنت. مإیجاد المزید من المعلومات حول حقوقك میمكنكwww.imy.se على الموقع 
 تقدیم شكوى إلى ھیئة حمایة الخصوصیة مفیمكنك )،GDPR(ي الشخص حمایة البیاناتقانون  یتنافى معالشخصیة بما 

(IMY) في ھذا الخصوص ھي السلطة اإلشرافیةالتي ، و. 
 

 
 

 ة قم بالموافقة على اإلتفاقیة الواردة في الصفحة التالی 
 الحصول على بطاقة مكتبة لطفلكإذا كنت ترغب في 

  

mailto:kontaktcenter@falun.se
http://www.falun.se/gdpr
http://www.imy.se/


 
 

 )2( 2صفحة   اإلدارة المسؤولة عن الثقافة والترفیھ، اتفاقیة البطاقة المكتبیة لألطفال ،بلدیة فالو
 

 
  على ما تقومون المحافظةمسؤولیة فإنھ تقع علیكم  وفي ذات الوقتالعدید من الفرص ولكن تقدم لكم بطاقة المكتبة 

  باستعارتھا. وناستعارة األشیاء التي تقوماستعارتھ، حتى یتمكن اآلخرون أیًضا من ب
 

 .بموجب ھذه االتفاقیة االستعارةعلى شروط وافق لي على بطاقة مكتبة وأأرید أن یحصل طفأنا 
 

  التوقیع)أن یقوما بمر اثنین فعلى كلیھما أ (في حال وجود ولیي  التوقیع
 
 
 .…………………………………………………………………………………اسم الطفل  
 

 .………………………………………………  LMA الرقم الشخصي للطفل/ رقم
 
 

 1ولي أمر الطفل رقم 
 

 .……………………………………… التاریخ  
 

  ……………………………………………………………………………… االسم واسم العائلة
 
 

 .………………………………………………………………………………………    التوقیع 
 
 

 2ولي أمر الطفل رقم 
 

 .……………………………………… التاریخ 
 

  ……………………………………………………………………………… االسم واسم العائلة
 
 

 .……………………………………………………………………………………… التوقیع
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