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بهخێر بێیت بۆ کتێبخانهی ڤێرمالند!
داوانامهی کارتی قهرزکردن بۆ منداڵ ل ه تهمهنی  ۵ساڵ تا سهرهوهی  ۱۸ساڵ
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زانیاری بۆ سهرپهرشت
کاتی قهرزکردنهکه برهوی ههیه له ههموو کتێبخانهیهک که بهشێکن له هاوکاری کتێبخانهی ڤێرمالند ،ماڵپهڕی
 www.bibliotekvarmland.seببینه.
ئهگهر یهکێک له ئهو زانیاریانهی که ئهتۆ ڕادهستت کردوه دواتر بگۆڕێت ئهوا دهبێت گۆڕانهکه به یهکێک له کتێبخانهکان له کتێبخانهی
ڤێرمالند ڕابگهیهنیت.
له کاتێک ئهتۆ ئهم داوانامه ڕادهست دهکهیت زانیاری وهردهگریت دهربارهی ئهو ڕێسانهی قهرزکردن که برهویان ههیه له کاتێک منداڵهکه
له ئهو کتێبخانه قهرز دهکات که ئهتۆ لهوێ داوانامهکه ڕاد هست دهکهیت .سهرنج بهوه بده که ڕێساکانی قهرزکردن لهوانهیه بگۆڕێن.
ئهتۆ ههمیشه ڕێساکانی ئێستاكانی شارهوانیهکهت له ماڵپهڕی شارهوانیهکه دهبینیتهوه و له کتێبخانهکهی خۆت .له کاتێک منداڵهکه کارتی
قهرزکردنی خۆی بهکار دههێنێت له کتێبخانه له شارهوانیهکانی دیکه که بهشێکن له کتێبخانهی ڤێرمالند ئهتۆ پێویست دهکات خۆت ئاگادار
بکهیتهوه دهربارهی ئهو ڕێسانهی که برهویان ههیه.
زانیاری دهربارهی قهرزهکانی ئێستاکانی منداڵهکه و وهالنراوهکانی تۆمار دهکرێت له سیستهمێکی زانیاری هاوب هشی بۆ کتێبخانهکان
له کتێبخانهی ڤێرمالند .ئهوه به مانای ئهوهیه که زانیاری که نهێنیه به پێی ب هشی  ۴۰بهندی  ۳ل ه یاسای گشتی و پهنهانیی پارێزیی
( )۲۰۰۹ : ۴۰۰لهبهردهسنت بۆ کارمهندهکان له ئهو کتێبخانه که بهشێکن له هاوکاری کتێبخانهی ڤێرمالند .کارمهندهکانی کتێبخانه ڕازی
پهنهانیی نهدركانیان ههی ه بۆ ئهم زانیاریان ه ب ه پێی یاسای گشتی و پهنهانیی پارێزیی.
ئهو زنیاریانه که لهبهردهستی کتێبخانهی ڤهرمالندن دهربارهی منداڵهکه به پێی ڕێساکان له بڕیاری گشتی پاراستنی زانیاری یهكێتیی ئهوروپا
(جی.دی.پی.ڕ) مامهڵه دهکرێن .زانیاری زیاتر دهربارهی چۆنیهتی مامهڵه کردنی زانیاریهکان و ئهتۆ وهک تۆمارکراو چ مافگ هلێکت ههیه له
ماڵپهڕی  www.bibliotekvarmland.seدهدۆزیتهوه.
به ئیمزاکردنی ئهم داوانامه ئهمن ئهوه دهسهملێنم که ئهو زانیاریانهی سهرهوهم خوێندوهتهوه و که ئهمن سۆز دهدهم که ئهو ڕێسانه ڕهها
بکهم که برهویان ههیه:
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