
ቤት ንባብ ኣቨስታ
ኩንግስጋታን 32, 774 30 ኣቨስታ

ናይ ሓበሬታ ነቑጣ፡ ቁጽሪ ተለፎን 0226-645186 ነቑጣ ኣገልግሎት ቁጽሪ ተለፎን 0226-645187

ናይ ስራሕ ሰዓታትና

ቤት ንባብ ኣቨስታ
ናይ ሓበሬታ ነቑጣ፡ ቁጽሪ ተለፎን 0226-645186 
ነቑጣ ኣገልግሎት ቁጽሪ ተለፎን 0226-645187 
ኢ-መይል፡ bibliotek@avesta.se
ንርከበሉ ኣድራሻ፦
ኩንግስጋታን 32, 774 30 ኣቨስታ
ኣድራሻ ጶስጣ፦ ሳጹን 505, 774 27 ኣቨስታ 
ሰዓታት ስራሕ፦ ሰኑይ 9-18, ሰሉስ 11-19, 
ረቡዕ-ዓርቢ 9-18, ቀዳም 10-14

ቤት ንባብ ሆርንዳል
ተለፎን 0226- 64 59 65
ኢ-መይል፦ horndalsbibliotek@avesta.se 
ኣድራሻ፦ ኩልቱርፎሩም፣ ሽይርክባክስቬገን 5, 
774 67 ሆርንዳል
ሰዓታት ስራሕ፦ ሰኑይ 14-18, ሰሉስ 13-16, 
ረቡዕ 14-20, ሓሙስ 9-13, ዓርቢ 10-13

KRYLBO LIBRARY
ተለፎን 0226-645190
ኣድራሻ፦ ኦቨስታዳልስኮላን፣ ስኩልጋታን 1,  
775 54 ክርይልቦ
ኢ-መይል፦ krylbobibliotek@avesta.se 
ሰዓታት ስራሕ፦ ሰኑይ ሰዓት 13-18,  
ረቡዕ ሰዓት 9-12, 13-17, ዓርቢ ሰዓት 9-14

ቤት ንባብ ፎሽ
ተለፎን፦ 0226-64 59 74
ኢ-መይል፦ forsbibliotek@avesta.se 
ኣድራሻ፦ ቤት ትምህርቲ ፎሽ፣ ሃጋቡቬገን 1,  
774 97 ፎሽ
ሰዓታት ስራሕ፦ ሰኑይ 9-14,  wednesday 
9-13, 14-18

መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ መራኸቢ 

ብዙሃንን
መርበብ ሓበሬታ፦ bibliotek.avesta.se 
ፈይስቡክ፦ Avestas-bibliotek  
ኢንስታግራም፦ Avestabibliotek

ናብ ቤት ንባብ ኣቨስታ  
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

www.avesta.se/bibliotek



ናይ ለቓሕ ካርድ
መጻሕፍትን ካልእ መድያን ንምልቃሕ ናይ መለቅሒ 
ካርድ ከተውጽእ ኣለካ። እዚ መለቅሒ ካርድ ብነጻ 
እዩ ዝወሃበካ።
•  መለቅሒ ካርድ ከተውጽእ ከለኻ ብቁዕ ወረቐት 

መንነት ከተርኢ ኣለካ።
•  ቈልዑ ሓላፍነት ዝወስድ ወረቐት መንነት ዝሓዘ 

ዓቢ ሰብ ምስኦም ክህሉ ኣለዎ።
•  �እዚ መለቅሒ ካርድ ሓደ ክቡር ሰነድ እዩ። - ካልእ 

ሰብ ንካርድኻ ክጥቀመሉ ኣይፍቀድን እዩ።

ለቃሕ- ናይ ለቓሕ ግዜ
ኣብ ናትና ናይ ባዕለ ኣገልግሎት መሳርሒት ወይ 
ብሓገዝ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ኣገልግሎት ነቑጣ 
ክትልቃሕ ትኽእል። ናይ ለቓሕ ግዜ
•  መጻሕፍቲ/ናይ ድምጺ መጻሕፍቲ፦ 3 ሳምንታት
•  ብድምጺ ዝተቐድሐ መጽሓፍ/ደይዚ፦ 4 ሳምንታት
•  ሲዲን መጽሄታትን፦ 1 ሰሙን
•  ዲቪዲ (ገደብ ዕድመ 15 ዓመት)፦ ናይ ጸወታ 

ፊልም፦ 1 መዓልቲ፣ ካልእ ዲቪዲ፦ 1 ሰሙን
•  ናይ ቲቪ ጸወታ (ገደብ ዕድመ 15 ዓመት)፦ 

1 ሰሙን

ምምላስ
እቲ ዝተለቃሕካዮ እንተደንጎየ ኣብታ ናይ መወዳእታ 
ናይ ለቃሕ መዓልቲ ይምለስ፦
•  ዝምለሰሉ ዕለት ኣብ’ታ ክትልቃሕ ከለኻ ትወሃበካ 

ናይ ለቓሕ ቅብሊት ኣሎ
•  ባዕልኻ ኣብ ናይ ባዕለ-ኣገልግሎት መሳርሒት 

ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ። ወይ ኣብ ናይ 
ኣገልግሎት ነቑጣ ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ሃቦም

•  እቲ ቤት ንባብ እንተ ተዓጽዩ፡ ኣብ ጥቓ መእተዊ 
ማዕጾ ኣብ ዘሎ ናይ መጻሕፍቲ መምለሲ ኣእትዎ።

•  ኵሉ ሲዲ፣ ዲቪዲ ፊልምታትን ኩሎም ክፋላት 
ናይ ቋንቋ ኮርሳት ኣብ’ቲ መትሓዚ ከም ዘለዉ 
ኣረጋግጽ። 

ዳግማይ ምልቃሕ
ነቲ ተለቂሕካዮ ዘለኻ ካልእ ሰብ ክሳብ ዘይሓዝኦ 
ዳግማይ ክትልቅሖ ትኽእል ኢኻ።

•  ኣብዚ ቤት ንባብ፣ ብተለፎን ወይ ብመንገዲ 
መርበብ ሓበሬታ፡ ካብዚ ቤት ንባብ ብዝወሃበካ 
ውልቃዊ ኮድ (PIN-Kod) ጌርካ ዳግማይ 
ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ።

•  ካብ ካልእ ቤት ንባብ ተለቂሑ ንዝመጸ 
(fjärrlån) ኣብዚ ቤት ንባብ ወይ ብተለፎን 
ጥራይ ኢኻ ዳግማይ ክትልቅሖ ትኽእል።

•  ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ዝግበር ዳግማይ 
ለቓሕ፡ ቅድሚ ናይ ለቓሕ ዕለት ምሕላፉ ክግበር 
ኣለዎ።

ምሕዛእ 
ኣብዚ ቤት ንባብ ንዘለዉ መጻሕፍትን መድያን 
ክትልቅሖምን ክትሓዝኦምን ትኽእል ኢኻ።
•  ምሕዛእ ኣብዚ ቤት ንባብ፣ ብተለፎን ወይ ካባዚ 

ቤት ንባብ ብዝተዋህበካ ውልቃዊ ኮድ ጌርካ 
ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ይግበር።

መልእኽቲ
እቲ ዝሓዛእካዮ መዓስ መጺእካ ክትወስዶ ከም 
እትኽእል ሓደ ሓበሬታ፣ መልእኽቲ ይመጸካ፦
•  እቲ መልእኽቲ ናብ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻኻ ወይ 

ብደብዳቤ ይለኣኽ 
•  ዝተሓዝኡ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ይውሰዱ።

ናይ ርሑቕ ለቃሕ (ካብ ካልእ ቤት ንባብ 
ምልቃሕ)
ካብ ካልኦት ኣብያተ ንባባት ካብ ክፍሊት ነጻ ናይ 
ርሑቕ ለቃሕ ነቀባብል።
ንዘለዉና መድያታት ፣ዲቪዲ-ፊልምን ብምኽንያት 
ትሕዝተኦም ካብ ምግዛእ ዝተቖጠብናሎም 
መድያን ካብ ናይ ርሑቕ ለቃሕ ናይ መድያታት 
ኣይነቀባብልን ኢና።

መዘኻኸሪ
ሓደ ቅድመ-መጠንቀቕታ፡ እቲ ናይ ለቓሕ ግዜ ኣብ 
ቀረባ ግዜ ከም ዝውዳእ ዝሕብር ሓደ ኣውቶማቲካዊ 
መዘኻኸሪ እዩ።
•  ሓደ ኣውቶማቲካዊ ቅድመ-መጠንቀቕታ 

ንኽመጸካ፡ ኢ-መይል ኣድራሻኻ ክትህብ ኣለካ
•  እቲ ቅድመ-መጠንቀቕታ፡ እቲ ናይ ለቓሕ ዕለት 

ቅድሚ ምእካሉ ቁሩብ መዓልታት ኣቐዲሙ 
ይስደድ።

መዘኻኸሪ
እቲ ዝተለቃሕካዮ ምምላስ እንተ ረሲዕካዮ ሓደ 
መዘኻኸሪ ይወሃበካ
•  እቲ ናይ ለቓሕ ግዜ ድሕሪ ምውድኡ ቁሩብ 

መዓልታት፡ እታ ቀዳመይቲ መዘኻኸሪት ትለኣኽ።
•  መዘኻኸሪታት ኣብ’ቲ ዝሃብካዮ ኢ-መይል፡ እንተ 

ዘይኮነ ብደብዳቤ ይለኣኽ
•  ካብኡ ንላዕሊ ንዝደንጎየ ክፍሊት ይለኣኽ።

ክፍሊት ደንጓይ
ዝተለቃሕካዮም ኣብ ልክዕ ጊዝኦም እንተ 
ዘይመለስካዮም፡ ሓደ ናይ ደንጓይ ክፍሊት 
ይወሃበካ፦
•  ናይ ደንጓይ ክፍሊት ድሕሪ እታ ሳልሰይቲ 

መዓልቲ ናይ ምምላስ ዕለት ይሕሰብ
•  መጻሕፍቲ፣ መጽሄታት፣ሲዲ፦ 3 ክሮና/መዓልቲ
•  ዲቪዲ፣ብሉ-ረይን ኤለክትሮናዊ መዘናግዕን፦ 

10ክሮና/መዓልቲ
•  ዝለዓለ ክፍሊት ንነፍስ ወከፍ ዝተለቅሐ መድያ፦ 

50 ክሮና
• �ዝለዓለ ክፍሊት ኣብ እዋን ምምላስ፦ 200 ክሮና
•  ”ቡከን ኮመር” ናይ ቈልዑን መንእሰያትን ስነ-

ጽሑፍ፣ ብድምጺ ዝተቀድሐ መጻሕፍቲን ናይ 
ድርጅት ልቃሕን ፍሉይ እዩ።

ካልኦት ክፍሊታት
•  ንዝጠፍአ/ሓድሽ መለቅሒ ካርድ 20 ክሮና
•  ናይ ዓበይቲ ዲቪዲ፦ መዘናግዒ ፊልም 20 ክሮና/

መዓልቲ፣ ናይ ቈልዑ ፊልም ብነጻ፣ ካልእ ዲቪዲቈ 
20 ክሮና/ሰሙን

•  ለቃሕ ናይ ብቲቪ መጻወቲ፦ 25 ክሮና/ሰሙን
•  ጽሑፋት ካብ ናይ ምርምርን ዩኒቨርሲቲን ቤት 

ንባብ 40 ክሮና
•  ምቅዳሕ/ሓቲምካ ምውጻእ 3ክሮና/ቕዳሕ 
•  ናይ ፕላስቲክ ከረጺት፦ 2ክሮና ንሓባ።

ዝተዓጽወ መለቅሒ ካርድ
እቲ መለቅሒ ካርድ ክዕጾ (ክእገድ) ይኽእል እዩ
•  እቲ ዕዳ ናይ’ቲ ካርድ 50 ክሮና እንተ በጺሑ
•  ዘገልግለሉ ዕለት እንተ ኣብቂዑ 
•  ክፍሊት ናይ ዝደንጎየ ለቃሕ እንተ ዘይተሰዲዱ
•  ናይ ርክብ ሓበሬታ ልክዕ እንተ ዘይኮይኑ

ዝተበላሸወን ዝጠፍአን ኣቅሓ
እቲ ዝተለቃሕካዮ እንተ ተባላሽዩ ወይ ጠፊኡ 
ናይ ምትክኡ ግዴታ ይህልወካ፦
•  ናይ ዓበይቲ መጻሓፍ፦ ካብ 300 ክሮና 
•  ዓቢ ሰብ ዝተለቅሖ ናይ ቈልዑ መጽሓፍ፦  

ካብ 150 ክሮና
•  ሲዲ፦ ካብ 200 ክሮና
•  መጽሓፍ ጁባ፦ ካብ 50 ክሮና
•  መጽሄት፣ ንጽል ንእሽተይ መጽሓፍ፦ ካብ 50 ክሮና
•  ኣማራጺ ናይ’ዞም ኵሎም ናይ መዓደጊኡ ዋጋ እዩ።

ኤለክትሮናዊ ኣገልግሎት/ናይ 24 ሰዓታት 
ቤት ንባብ
ናትና ኤ-ኣገልግሎታት ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣሎዉ፡
bibliotek.avesta.se/web/arena/e-tjanster.
ኣብነት ናይ ኤ-ኣገልግሎት፦
•  ኤለክትሮናዊ መጻሕፍቲ፣ ጽሑፋት፣ ጋዜጣታት/

መጽሄታት፣ ማዕከን ዳታ ናይ ማህደረ ትምህርቲ።
•  እዚኣቶም ለይትን መዓልትን ክትጥቀመሎም 

ትኽእል
•  ብናይ ለቃሕ ካርድኻ ቁጽሪ/ ውልቃዊ መለለዪ 

ቁጽርኻን ውልቃዊ ኮድካን ጌርካ ትኣቱ።

ኣብ ናይ ባዕለ-ኣገልግሎት መሳርሒት ብቐሊሉ ባዕልኻ 
ክትልቃሕን ክትመልስን ትኽእል ኢኻ።


