ሰነድ ፍቓድ ወለዲ ን ካብ 6-17 ዓመት ቆልዑ
ዉሉደይ ካርድ ቤት-ንባብ ከዉጽእ እፈቅድ ኣለኹ። ህዝባዊ ቤት-ንባብ ሱንድስቫል ንዝመላእኩዎ ሰነድ ብመሰረት
መምሪሒታት ልቓሕ ቤት-ንባብ ክዕቅብ እፈቅድ እየ። መምርሒታት ልቓሕ ቤት-ንባብ ኣንቢበዮም ኣለኹ። ብእኦም
ተቐይደ ክኸይድ ድማ ፍቓደኛ እየ።

መምርሒታት ልቓሕ
tigrinja

Sundsvalls stadsbibliotek

2018

ሰነድ ቆልዓ
* ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት (ፐርሹንኑመር) ቆልዓ ÅÅMMDD-XXXX

ብንጹር ጽሓፉ!
ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት ዘይብልኩም፡ ትዉልዲ ዕለት ጽሓፉ ÅÅMMDD

* ስም-ኣቦ (ናይ ቆልዓ)

* መጸዉዒ ስም (ናይ ቆልዓ)

* ኣድራሻ

ኢ-መይል

ብንጹር ጽሓፉ!

ሓድሽ ካርድ ቤት-ንባብ ንምዉጻእ ዝኽፈል ክፍሊት፡
• 30 ክሮኖር ን ኣባጽሕ
• 10 ክሮኖር ን ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ።

ን ካብ 6-17 ዓመት ቆልዑ ዘድሊ ካርድ ቤት-ንባብ

*ሙሉእ ስም ሞግዚት/ሕጋዊ ዋሕስ

*ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት ሞግዚት/ ሕጋዊ ዋሕስ

ናብ ቤት-ንባብ ብኣካል ክትመጽኡ ዘይትኽእሉ እንተኾይንኩም
ወኪል ልኢኽኩም ንብረት ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ
ልኡኽ ፡ ዝተፈረመ ሰነድ ዉክልና ስልጣን ፡ ወረቐት መንነት
ናይ ወካሊን ናይ ገዛእ ርእሱን ሒዙ ክመጽእ ይግባእ። ሰነድ
ዉክልና ስልጣን ኣብ ነፍሲወከፍ ብወኪል ዝካየድ ልቓሕ
የድሊ።

ካርድ ቤት-ንባብ ፡ ስእሊ ዘለዎ ሕጋዊ ወረቐት መንነት
ብምርኣይ ይወጽእ። ዉልቃዊ ሰነድ ስለ ዝኾነ ድማ
ካልእ ሰብ ክጥቀመሉ ኣይፍቀድን እዩ። ብካርድኹም
ንዝወጽእ ኩሉ ልቓሓት ብሓላፍነት ትሕተቱ ባዕልኹም
ኢኹም። ካርድ ቤት-ንባብ እንተኣጥፊእኩሞ ፡ ካልኦት
ንኸይጥቀሙሉ መታን ክዕገት ፡ ብህጹጽ ንቤት-ንባብ
ክትሕብሩ ይግባእ።

ቁ. ስልኪ/ቁ. ሞባይል

ሰነድ ሞግዚት/ሕጋዊ ዋሕስ

ወኪል

ኣብ ህዝባዊ ቤት-ንባብ ዝወሃብ ኩሉ ኣገልግሎታት ፡
ካርድ ቤት-ንባብ ብምዉጻእ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ትኽእሉ
ኢኹም። ካብ ኣብ ከባቢኹም ዘለዋ ኣብያተ-ንባባት ፡
ኩልቱርማጋሲነትን ተንቀሳቐስቲ ቤት-ንባባትን ብዘይ
ክፍሊት ክትልቅሑ ትኽእሉ ኢኹም። ካርድ ቤትንባብ’ዉን ብነጻ’ዩ ዝወጽእ።

ዉልቃዊ ሰነድ

* ጎደና

*ፓስታ ሳጹን ቁጽሪ

መርሓባ!

ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት ዘይብልኩም፡ ትዉልዲ ዕለት ጽሓፉ

ቁ.ስልኪ ሞግዚት/ሕጋዊ ዋሕስ

ኢ-መይል ሞግዚት/ሕጋዊ ዋሕስ

* ክታም ሞግዚት/ሕጋዊ ዋሕስ

* ዕለት

*ግዴታ ክምላእ ዘለዎ ሰነድ - ኣብ’ዚ ሰነድ ምልክት ኮኾብ ዘለወን ሕቶታት ናይ ግድን ክምለሳ ዘለወን’የን።
ኣስተዉዕሉ! ናብ ቤት-ንባብ ክትመጽኡ ከለኹም ፡ ስእሊ ዘለዎ ወረቐት መንነት ሒዝኩም ምምጻእ ኣይትረስዑ።

ካብ 6–17 ዓመት ዘለዉ ቆልዑን መንእሰያትን ፡
ዝተመልአ ሰነድ ፍቓድ ወለዲ ብምምጻእ ፡ ካርድ ቤትንባብ ከዉጽኡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ናይ ፍቓድ ዉዕል
ብ ወለዲ(ሞግዚት)/ሕጋዊ ዋሕስ ይምላእ። ትሕቲ 18
ኮይንኩም እሞ ስእሊ ዘለዎ ሕጋዊ ወረቐት መንነት
ዘይብልኩም እንተኾይኑ ፡ ሞግዚትኩም/ሕጋዊ
ዋሕስኩም ብኣካል ናብ ቤት-ንባብ ብምምጻእ
ከመዝግበኩም ይግባእ። ናይ’ቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ
ካርድ ቤት-ንባብን ኩሉ ዝልቅሖን ብሓላፍነት ዝሕተት
እቲ ሞግዚት/ሕጋዊ ዋሕስ እዩ።

ካርድ ቤት-ንባብ ንቤትትምህርታት
ንመምሃሪ ዘገልግ መሳርሕን መጽሓፍትን ፡ ካብ ቤትንባብ ብካርድ ቤትትምህርቲ ምልቃሕ ይከኣል እዩ። በዛ
ናይ ቤትትምህርቲ ካርድ ዝወጽእ ልቓሕ ኩሉ እታ
ቤትትምህርቲ ሓላፍነት ትወስድ።

ገደብ ግዜ ልቓሕ
ናይ ልቓሕ ንብረት ክምለሰሉ ዝግብኦ ዕለት ፡ ኣብ ቅብሊት
ልቓሕ ተመዝጊቡ ትረኽቡዎ። ናይ ቤት-ንባብ መርበብ
ኢንተርነት (ወብሳይት) ተጠቒምኩም ፡ ንዉሓት ግዜ ልቓሕ
ክትከታተሉ፡ ከከም ኣድላይነቱ ድማ ገደብ ግዜ ከተናዉሑ
ትኽእሉ ኢኹም።
www.sundsvall.se/bibliotek
ዳግመ-ልቓሕ እንተበዝሐ ክልተ ጊዜ ክግበር ይከኣል። እዚ ግን
እቲ ንብረት ብኻልእ ሰብ ተሓዚኡ ምስ ዘይህሉ ጥራይ
ይኸዉን። ክሳዕ እቲ ናይ ልቓሕ ንብረት ዝምለስ ፡ ኩሉ
ሓላፍነት ተለቃሒ’ዩ ዝሽከሞ።

ግዚኡ ዝሓለፈ ልቓሕ
ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾንኩም ተለቀሕቲ ፡ መጽሓፍቲ ግዚኡ
ኣሕሊፍኩም ምስ ትመልሱዎ ወይ ብዳግመ-ልቓሕ ተዉጽእዎ፡
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክትከፍሉ ትግደዱ። ልዕሊ 50 ክሮኖር
እኩብ ዕዳ ምስ ዝህልወኩም ናይ ቤት-ንባብ መለቅሒ
ካርድኹም ትእገዱ። እቲ እገዳ ንኽለዓል ዕዳኹም ሙሉእ
ብሙሉእ ክኽፈል ይግባእ። ዝተለቃሕኩሞ ንብረት ኣብ ግዚኡ
እንተዘይተመሊሱ ፡ ቤት-ንባብ ኣከታቲሉ ክልተ ጊዜ መዘኻኸሪ
ደብዳቤ ይልእኸልኩም። ብድሕሪ’ዚ ዝኽፈል መቕጻዕቲ
ይለኣኸልኩም ከምኡ’ዉን መለቅሒ ካርድኹም ይዕገት።
ዕዳኹም ኣብ ግዚኡ እንተዘይተኸፊሉ ፡ ናብ ኢንካሶ (ኣኽፈልቲ
ዕዳ) ይመሓላለፍ።

መቕጻዕቲ ግዚኡ ኣሕሊፉ ዝምለስ ንብረት
ንልዕሊ 18 ዓመት ኣባጽሕ ዝምልከት ገንዘባዊ መቕጻዕቲ፦
•
•

ንነፍሲወከፍ ግዚኡ ዘሕለፈ ናይ ልቓሕ ንብረት - 10
ክሮኖር ኣብ ሰሙን
ኣብ ግዜ ምምላስ ንብረት ዝኽፈል ዝልዓለ መጠን ዕዳ ፡
200 ክሮኖር

ካሕሳ ዝተበላሸወ/ዝጠፍአ ንብረት ልቓሕ
ካሕሳ ዝጠፍአ ወይ ዝተበላሸወ መጽሓፍቲ ኮነ ካልእ ንብረት
ብመጠን እተዓደገሉ ዋጋ ይኽፈል፡ እንተዉሓደ ድማ ብመሰረት
እዚ ዝስዕብ ሊስታ ይዉሰን። ንትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ ፡ሞግዚቶም
ወይ ሕጋዊ ዋሕሶም ካሕሳ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ይሽከም።
300 ክሮኖር
• ንብረት ልቓሕ ኣባጽሕ
200 ክሮኖር
• ንብረት ልቓሕ ቆልዑ (ስእላዊ ዘይኮነ)
100 ክሮኖር
• መጽሓፍ ጁባን ስእላዊ መጽሓፍ ቆልዑን
60 ክሮኖር
• መጽሔት
ቤት-ንባብ ፡ ናይ ዝጠፍአ ወይ ዝተበላሸወ ንብረት መተካእታ
ብመልክዕ ንብረት ይቕበል እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ ዝተተክአ ንብረት
ንልቓሕ ብቑዕ ክኸዉን ንዝግበር መስርሕ 50 ክሮኖር ክትከፍሉ
ትግደዱ። ናይ ዝተተክአ ንብረት ገንዘብ ኣይምለስን እዩ።

መጠንቀቕታ ወይ መዘኻኸሪ ገደብ ግዜ ልቓሕ
ህዝባዊ ቤት-ንባብ ሱንድስቫል ናይ ልቓሕ ንብረት ኣብ ግዚኡ
መታን ክምለስ ፡ ኣገልግሎት ምዝኽኻር ዘይተመልሰ ንብረት
ኣለዎ። እዚ ማለት እቲ ንብረት ክምለሰሉ ዝግብኦ ዕለት ምስ ቀረበ
ብ መገዲ ኢ-መይል ወይ ሞባይል መዘከርታ መልእኽቲ
ይለኣኸልኩም ማለት’ዩ። ኮይኑ ግን ፡ እዚ መልእኽቲ ዋላ’ዉን
እንተዘይበጽሓኩም ፡ ንብረት ልቓሕ ኣብ ግዚኡ ናይ ምምላስ
ሓላፍነት ናትኩም ናይ ተለቀሕቲ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ይግባእ።

ምሕዛእን ካብ ርሑቕ ምጥላብን
ኣብ ሓደ እዋን እንተበዝሐ ክሳብ 10 ንብረታት ልቓሕ ክትሓዝኡ
ትኽእሉ። ካብ’ኡ ንላዕሊ ዘይተፈቕደሉ ምኽንያት፡ እቶም
ንብረትታት ብፍላይ ድማ ህቡባት መጽሓፍቲ ኣብ ኢድ ኩሉ
ተጠቃሚ መታን ክበጽሑ እዩ። ካብ ርሑቕ ብምጥላብ ንብረት
ንኽትልቅሑ ክፍሊት ኣለዎ፡
• 25 ክሮኖር ንካብ ዉሽጢ ሃገራት ኖርድ ዝጥለብ
• ካብ ሃገራት ኖርድ ወጻኢ ዝጥለብ ንብረት 150 ክሮኖር
ይኽፈል።

ኮምፕዩተራት
ኣብ ቤት-ንባብ ዝርከባ ህዝባዉያን ኮምፕዩተራት ክትጥቀሙለን
ትኽእሉ ኢኹም። ፖርኖግራፍያዊ ፡ ዓሌታዊ ወይ ዘይሕጋዊ ነገራት
ምርኣይን ምልጣፍን ግን ብጥብቂ ክልኩል እዩ። ናይ ካልእ ሰብ
መንነትን ምእተዊ ኮድን ምጥቃም’ዉን ኣይፍቀድን እዩ። እዞም
መምሪሒታት ምስ ዝጠሓሱ ካርድ ቤት-ንባብ ን ሰለስተ ወርሒ
ይእገድ።

ሓፈሻዊ ሕጊ ሓለዋ ዳታ (ሓበሬታ)– GDPR
ካርድ ቤት-ንባብ ንዓኹም ወይ ንደቅኹም ከተዉጽኡ ከለኹም
ወይ ድማ ድሮ ኣዉጺኹም እንተኾይንኩም ፡ መዝገብኩም ኣብ
ሰነድ ተለቀሕቲ ቤት-ንባብ ክዕቀብ ፍቓድ ትህቡ ኣለኹም ማለት
እዩ። እዚ ሰነድ ድማ ብ ሓፈሻዊ ሕጊ ሓለዋ ዳታ GDPR
(General Data Protection Regulation) ይዕቀብ።

ዝተዓቀበ ዉልቃዊ ሓበሬታ ኣብ መዓላ ቤት-ንባብ ንልቓሕን
ምሕዛእ ንብረትን ጥራይ ይዉዕል። ኩሉ እቲ ሓበሬታ ኣብ ናይ
ቤት-ንባብ ሱንድስቫል መዐቀቢ ዳታ ይቕመጥ።
ብካርድ ቤት-ንባብ እትልቅሕዎም ወይ እትሓዝእዎም መጽሓፍቲ
ኮነ ካልኦት ንብረታት ልቓሕ ፡ ኣብ ናይ ቤት-ንባብ ኮምፕዩተር
ሲስተም ይምዝገብ። እዚ መዝገብ ብመሰረት ሕጊ ስትረት
ይተሓዝ። ልቓሕ ምስ ተመልሰ ወይ ዝኽፈል ዕዳታት ምስ ተኸፍለ
እቲ መዝገብ ካብ ካርድ ቤት-ንባብ ይድምሰስ።
ብዛዕባኹም ተመዝጊቡ ዘሎ ሓበሬታ ብወረቐት ተሓቲሙ
ክወሃበኩም ምስ እትደልዩ ወረቐት መንነት ብምርኣይ ካብ ቤትንባብ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ዉልቃዊ ሰነድኩም ከተሕድሱ
ምስ እትደልዩ’ዉን ናብ ቤት-ንባብ ብኣካል መጺእኩም ወረቐት
መንነት ብምርኣይ ክሕደሰልኩም ይኽእል እዩ። ከምኡ’ዉን ኣብ
ወብሳይት ቤት-ንባብ ኣቲኹም ’’ናተይ ገጻት’’ (”Mina sidor”)
ኣብ ዝብል ብምጥዋቕ፡ ባዕልኹም ዉልቃዊ ሰነድኩም ከተሕድሱ
ወይ ከተስተኻኽሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካርድ ቤት-ንባብ ን ሓሙሽተ
ዓመት እንተዘይተጠቒምኩምሉ ፡ ሰነድኩም ይድምሰስ። ዉልቃዊ
ሰነድኩም ኣብ ዝኾነ እዋን ክድምሰሰልኩም መሰልኩም እዩ ፡ ኮይኑ
ግን ብድሕሪኡ ካብ ቤት-ንባብ ክትልቅሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ቤትጽሕፈት ተሓዝቲ ሰነድ
ጨንፈር ባህልን ምዝንጋዕን ምምሕዳር ሱንድስቫል (Kultur- och
fritidsnämnden i Sundsvalls kommun),
Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall
ቁ.ኦርጋኒዛኹን ፡ 212000-2411 ቁ. ስልኪ ፡ 060-19 10 00

ብዛዕባ ሕጽረት ኣተሓሕዛ ሰነድ ጥርዓን ኣቕርቡ
ብናይ ሰነድ ኣተሓሕዛና እንተዘይዓጊብኩም እሞ ጥርዓን ከተቕርቡ
ምስ እትደልዩ፡ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ንተቖጻጸርቲ ሰነድ
(Datainspektionen) ርኸቡ፡
ቁ.ሳ.ፓ 8114, 104 20 Stockholm
ቁ.ስልኪ፡ 08-657 61 00, ኢ-መይል፡
datainspektionen@datainspektionen.se

