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 أهلية الحصول عىل بطاقة المكتبة

 بطاقة المستعتر الفردية 

ي مقاطعة النكست  يبلغ من العمر خمس سنوات  
 
ا ألي شخص ُمقيم ف

ً
سيتم إصدار بطاقة مكتبة من نظام مكتبات مقاطعة النكست  مجان

 فما فوق. 

ي الذي   14يجب أن يكون لدى الطفل الذي يقل عمره عن  
عاًما استمارة طلب بطاقة المكتبة ُموقعة من أحد الوالدين أو الوصي القانون 

ي استعارها الطفل، وكذلك غرامات الطفل وتكلفة أي مواد مفقودة أو تالفة. 
قسم    راجع)يوافق عىل تحمل مسؤولية مراقبة المواد الت 

 الرسية أدناه( 

 عير  عىل جميع المتقدمير  تقديم إثبات العنوان من أحد المصادر التالية: سيت

 رخصة قيادة سارية المفعول أو بطاقة هوية الوالية  •

 المفعول  بطاقة هوية سارية •

كة مرافق عامة أو بائع تجزئة موجهة إىل الشخص  • ي األشهر الثالثة الماضية  مقدم الطلب  فاتورة من شر
 ومؤرخة ف 

يبة عقارية  فاتورة •  ض 

 أوراق العمل الصادرة للمراهق  •

 نسخة من عقد إيجار أو سند ملك ساري المفعول  •

ا  •
ً
 شيكات بعنوان مطبوع مسبق

ي مقاطعة النكست   •
 بطاقة هوية سارية لكلية/جامعة ف 

فرض رسوم سنوية قدرها 
ُ
. ومع ذلك، ُيعف  األشخاص الذين يمتلكون  دوالًرا أمريكًيا عىل غتر المقي  25.00ت ي مقاطعة النكست 

مير  ف 

من مكتبتهم الرئيسية من الرسوم. ويجب عىل غتر المقيمير  الذين  "  Access Pennsylvaniaبطاقة مكتبة حديثة تحمل ملصق "

 دفع الرسوم السنوية. " Access PAليس لديهم بطاقة مكتبة حديثة تحمل ملصق "

ي مكتب المكتبات المشاركة    تصدر بعض المكتبات
تصاري    ح زيارة للضيوف وغتر المقيمير  الستخدام الموارد داخل الموقع. استفرس ف 

 عن قواعدها الداخلية. 

نت ) ي عبر اإلنبر
 ( OSRالتسجيل الذاتر

نت ُمتاح ل :  ي عتر اإلنت 
 التسجيل الذان 

، بنسلفانيا.  •  سكان مقاطعة النكست 

 عاًما فما فوق   14المكتبة بعمر  يمرتاد  •

نت صالح لمدة   ي عبر اإلنبر
داد.  3رقم التسجيل الذاتر يجب عىل مرتادي المكتبة زيارة    أشهر وغبر قابل للتجديد وغبر قابل لالسبر

قية إىل بطاقة المكتبة ذات الوصول الكامل. كما يجب عىل مرتادي المكتبة  تعبئة طلب   إحدى المكتبات المحلية أو االتصال بها للت 

قية.  ي المكتبة وتقديم إثبات العنوان للت 
ي كامل ف 

 ورف 

 الخاص بك من أجل:  OSRاستخدام رقم   يمكن 
 

ونية استعارة  • ونية والكتب الصوتية اإللكت   الكتب اإللكت 

 وضع الحجوزات عىل عناض المكتبة المادية  •

o  قية بطاقة  الستال م العناض المحجوزة الخاصة بك، يتعير  عليك زيارة مكتبتك المحلية أو االتصال بها لت 

 المكتبة المؤقتة الخاصة بك إىل بطاقة المكتبة ذات الوصول الكامل. 

نت الوصول إىل  •  الموارد عتر اإلنت 

 

 
 
 

 

 

https://lancasterlibraries.overdrive.com/
http://online.lancasterlibraries.org/


 سياسة اإلعارة 
 نظام مكتبات مقاطعة النكست  

 

 

 الخاص بك من أجل:  OSRاستخدام رقم  ال يمكن •

o  استعارة عناض المكتبة المادية 

o استخدام أجهزة الكمبيوتر ذات  
ي المكتبات 

 
 الوصول العام ف

 

 

 
 البطاقة المؤسسية

ي تتحمل المسؤولية عن جميع المواد المستعارة. ويجب أن يكون  
ي مقاطعة النكست  الت 

 
صدر بطاقة مكتبة مؤسسية للمنظمات ف

ُ
ت

الطلب مصحوًبا بخطاب عىل ترويسة المنظمة المتقدمة للحصول عىل البطاقة، مع قبول المسؤولية عن جميع المواد المستعارة  

 
ُ
ات  وموقًعا من ِقبل مدير المنظمة. وت فرض غرامات التأختر عن أي مواد لم يتم إرجاعها بحلول تاري    خ االستحقاق. ويمكن ترتيب فت 

 استعارة خاصة عند الطلب. 

 استخدام بطاقة المكتبة 

ي أي مكتبة عامة تكون عضو 
ي نظام مكتبات مقاطعة    ةيمكن استخدام بطاقة المكتبة الخاصة بنظام مكتبات مقاطعة النكست  ف 

ف 

 .  النكست 

ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، عدم إعادة الكتب المتأخرة، وعدم دفع  قد ي 
تم تعليق امتيازات االستعارة لعدد من األسباب، بما ف 

، وعدم دفع ثمن المواد المفقودة أو التالفة.   غرامات التأختر

ي غضون  
 يوًما.  30يقع عىل عاتق مرتادي المكتبة مسؤولية إخطار أي مكتبة عضو بتغيتر العنوان ف 

ستبدل البطاقات مقابل  
ُ
ي أي مكتبة بمجرد اكتشاف ذلك. وست

 دوالر.   1.00يجب اإلبالغ عن بطاقات المكتبة المفقودة أو المرسوقة ف 

 تسجيل مرتاد المكتبة 

 سيتم حفظ المعلومات التالية بشكل آمن كجزء من عملية تسجيل مرتاد المكتبة: 

 االسم والعنوان ورقم الهاتف  •

 اإلقامة بلدية  •

 التعليمية  المنطقة •

ي وقت التسجيل، لكنها ستكون 
 
طلب البيانات التالية ف

ُ
 من جانب المستفيد:  اختياريةست

 تاري    خ الميالد )مطلوب للقرص(  •

يد  • ي عنوان التر
ون   اإللكت 

ونية لتسجيل مرتاد المكتبة  •  بطاقة الهوية اإللكت 

ات اإلعارة   فبر

ات االستعارة بناًء عىل  •  . النوعالمجموعة والموقع و تختلف فت 

/األفضل مبيًعا لمدة أسبوع واحد   DVDبشكل عام، يتم إعارة مقاطع الفيديو وأقراص  • ي عليها طلب كبتر
 والمواد الت 

 بينما يتم إعارة جميع المواد األخرى لمدة أسبوعير   •

 تجديد حجز مواد المكتبة

ي مكتب اإلعارة بالمكتبة العضو، عن طري 
نت. يمكن إجراء التجديد ف   ق الهاتف أو عتر اإلنت 
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ي مكتب اإلعارة بالمكتبة العضو  •
 
ي تم استعارة ال مواد ال إحضار  يتطلب التجديد ف

باستخدامها. كما   مواد أو بطاقة المكتبة الت 

 يتطلب التجديد عن طريق الهاتف رقم بطاقة المكتبة. 

ي مقاطعة   •
 
ي لنظام المكتبات ف

ون  نت متاحة عن طريق تسجيل الدخول إىل الدليل اإللكت  عملية التجديد عتر اإلنت 

  .          braries.orghttps://search.lancasterliالنكست 

: طلب مستعتر آخر    المادةبعض أسباب عدم تجديد  • ؛ أو هذا النوع من المواد غتر مؤهل للتجديد؛ أو قمت بالفعل  للمادةهي

ي سجلك. إذا لم تتمكن من تجديد ال  مادة بتجديد ال
 
الخاصة بك،   مواد إىل أقىص عدد من المرات؛ أو بسبب غرامات التأختر ف

جر االتصال بمكت ُ
 بتك المحلية.  فتر

 ( ILLبير  المكتبات ) بير  المكتبات، راجع سياسة اإلعارة لتجديدات اإلعارة  •

 الحجز 

. يمكن   يمكن لمرتادي المكتبة تقديم طلبات )"حجوزات"( عىل ما يصل إىل خمسة عناض من المكتبات العامة داخل مقاطعة النكست 

نت عن طريق تسجيل الدخول عىل:  عتر الهاتف، أو  ،  s.orghttps://search.lancasterlibrarieتقديم الحجوزات عتر اإلنت 

ي المكتب
ي المكتبة الموجودين ف 

 . بمساعدة من أحد موظف 

 . ي
ون  يد اإللكت   عندما تكون المواد جاهزة لالستالم، سيتم إخطار المستخدم عتر الهاتف أو التر

ة، سيتم إلغاء الحج ي غضون تلك الفت 
ي لم يتم استالمها. لدى مرتادي المكتبة سبعة أيام من أجل استالم العناض المطلوبة. ف 

 وزات الت 

ي تمتلكها  ذلك شمل يتجدر اإلشارة إىل أن كل العناض ليست مؤهلة للحجز. و 
، عىل سبيل المثال ال الحرص، العناض الجديدة الت 

ي مجموعات أو تنسيقات خاصة.  ،المكتبة الرئيسية للمستخدم ماعدا ،  المكتبات 
 والعناض الموجودة ف 

 الغرامات والرسوم 

ي مقاطعة النكست  أو عن طريق تسجيل الدخول عىل:   يمكن دفع
ي أي مكتبة ف 

الغرامات والرسوم ف 

https://search.lancasterlibraries.org/  ي تقل عن
 دوالرات غتر مؤهلة للدفع ببطاقة االئتمان.  3.00الغرامات الت 

ي اليوم   30 •
ا ف 
ً
 دوالرات لكل عنرص   5.10مع غرامة قصوى قدرها ( YAلمواد البالغير  والشباب البالغير  )سنت

ي اليوم لمواد األطفال مع غرامة قصوى قدرها    20 •
ا ف 
ً
 دوالرات لكل عنرص   3سنت

 دوالرات لكل عنرص  5بحد أقىص   DVDدوالر يومًيا لجميع الفيديوهات وأقراص   1 •

 التنسيقات الخاصة. حسب ما هو منشور عىل العناض ذات  •

 
 

 
 إخطارات التأخبر 

 يمكن إرسال 
 
ا  ودي تذكبر

 
ي   ا

ون  يد اإللكت  ي إشعارات التر
ي صالًحا والذين يختارون تلف 

ون   لمرتادي المكتبة الذين يقدمون عنوان بريد إلكت 

ي أسبوعير  
 
 أول إشعار ف

ي صا 
ون  ي سجالت المكتبة لحساب المستخدم عندما  سيتم إرسال إخطار التأختر األول إىل أحدث عنوان أو عنوان بريد إلكت 

لح مدرج ف 

. سيتضمن اإلخطار قائمة بالمواد المتأخرة.   يكون العنرص متأخًرا عن موعده بأسبوعير 

 

 

 

 

 

 

https://search.lancasterlibraries.org/
https://search.lancasterlibraries.org/
https://search.lancasterlibraries.org/
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ي هذا اإلخطار خالل أربعة عرسر )
 
( يوم عمل من تاري    خ هذا اإلخطار إىل تعليق امتيازات  14سيؤدي عدم إعادة العناض المدرجة ف

ي مقاطعة النكست  حت  يتم تصفية المتعلقات عىل الحساب. حامل البطاق
 
ي كل مكتبة ف

 
 ة بشأن االستعارة ف

ي غضون  
 
أسابيع بعد تاري    خ االستحقاق األصىلي إىل فرض رسوم عىل حساب حامل البطاقة    4سيؤدي عدم إعادة هذه العناض ف

 مقابل تكلفة استبدال المواد. 

: فاتورة  ي
 
ي اإلخطار الثات

 
 أسابيع   4االستبدال ف

ي عندما يكون العنرص متأخًرا عن موعد إعادته  
أسابيع. هذه فاتورة استبدال الكتب. إذا تم العثور عىل    4يتم إرسال اإلخطار الثان 

 .  العناض المفوترة، ما عليك سوى دفع غرامات التأختر

 العنارص التالفة والمفقودة 

. يمكن توجيه  رسوم العنرص المفقود تساوي سعره. يقع عىل تيب دفع غرامات التأختر  عاتق مرتاد المكتبة مسؤولية االتصال بالمكتبة لت 

 أي أسئلة حول رسوم االستبدال إىل المكتبة المالكة. 

 تسديد غرامات التأخبر 

تبة عليهم ية مت   . من المتوقع أن يقوم مرتادي المكتبة بإعادة المواد المكتبية عىل الفور ودفع أي غرامات تأختر

ي تزيد عن   •
نت.  6.00ستؤدي الغرامات الت   دوالرات إىل تعليق امتيازات االستعارة والوصول إىل الموارد عتر اإلنت 

يوًما، يتم تعليق امتيازات االستعارة حت  يتم إرجاع المواد ودفع    28إذا تأخرت عن موعد استحقاق أحد العناض ألكتر من   •

. وستتم إعادة امتيازات اال  نت عندما ينخفض إجماىلي الغرامات والرسوم  غرامة التأختر ستعارة والوصول إىل الموارد عتر اإلنت 

 دوالرات.  6.00إىل أقل من  

 يجب دفع الغرامات وإعادة المواد المتأخرة قبل استعادة امتيازات االستعارة المعلقة.  •

 الرسية

 :  ينص قانون والية بنسلفانيا عىل ما يىلي

 خصوصية سجالت اإلعارة. .  9375الفصل   24الباب  

أو معلومات تعريف شخصية   المكتبة وتحتوي عىل أسماء  ي تتعلق بإعارة مواد 
الت  التالية  المؤسسات  يجب أن تكون سجالت 

ي دعوى جنائية: 
 أخرى لمستخدمي المواد شية وال يجوز إتاحتها ألي شخص إال بأمر من المحكمة ف 

البالغير  والقرصر عىل حد سواء. عندما يطلب شخص بالغ سجالت طفل ما، لن تستجيب المكتبة لطلبه  تنطبق سياسة الرسية هذه عىل 

 إال بموافقة الطفل. 
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