کارتێکی خواستن پەیدا بکە
بۆ ئەوەی پەڕتىوک بخىازیت یبن بژمێر بەکبربهێىیت ئەوا پێىیستت بە کبرتێکی خىاسته هەیە .کبرتی
خىاستىەکە بە خۆڕاییە و لە هەمىو پەڕتىوکخبوەکبوی شبرەواوی کبلسکرووب ئەخىات .گەر کبرتێکی خىاستىت
پێىیستە تەوهب پێىیستت بەوەیە کە پێىبسىبمەکەت ویشبن بذەیت و پشتگیرییىبمەیەک واژۆ بکەیت بەوەی کە تۆ
ئەبێت لەسەر ڕێسبکبوی خىاسته بڕۆیت:
-

تۆ خۆت بەرپرسیت لە هەمىو ئەواوەی بەخىاسته ئەیبن بەیت.

-

گەر تۆ ببواویت ،ئەوا تۆ بەرپرسی لەواوەی مىذاڵەکبوت بەخىاسته ئەیبەن.

Sorani

بەخێربێه بۆ پەڕتىوکخبوە!

 گەر تۆ پەڕتىوکەکبن درەوگ بهێىیتەوە ،ئەوا ئەبێت کە تۆ مسێکی مبوەی زیبدەتێپەڕبىو بۆ هەرڕۆژێک بذەیت.
 ئەگەڕ پەڕتىوکەکبن خراپ بىون یبن ئەگەر تۆ بسرت کردن ،ئەوا ئەبێت پبرەی تێچىووەکەی بذەیت وبکەیتەوە.
قەرەبىوی
گەر کبرتەکەت لەدەست چىو ئەبێت دەستبەجێ پەڕتىوکخبوەی لێ ئبگبدار بکەیتەوە .گەر کبرتێکی تبزەت
ئەوێت ٢٠ ،کرۆوی تێئەچێت گەر  ١٨سباڵویت ،و  ١٠کرۆوی تێئەچێت گەر لەژێر  ١٨سباڵوەوەیت.
بۆئەوەی بۆخۆت بتىاویت لە ئۆتۆمبتیکەکبومبن خىاسته بکەیت ،بژمێرەکبن بگریت یبن پەڕتىوکی –
ئەلەکترۆویکی بخىازیت ،ئەوا پێىیستت بە کۆدی – پیه هەیە کە بۆخۆت هەڵبژاردەی ئەکەیت .بۆ یبرمەتی
وەرگرته ،پرسیبر لە کبرمەوذان بکە.
مبوەی خىاسته لەببری ئبسبییذا چىار هەفتەیە ،بەاڵم لەواوەیە کىرتتر بێت – پسىوڵەکەت کۆوتڕۆڵ بکە! تۆ
ئەتىاویت ئەوەی خىاستىوتە بیگەڕێىیتەوە بۆ هەرپەڕتىوکخبوەیەکی گەلی کە لە شبرەواوی کبڵسکرووب هەیە.
بەخۆشییەوە سەردانی ماڵپەڕەکەمان بکە

پەڕتىوکخبوە بۆ هەمىان کراوەیە.

ئەتىاویت بەوبو کەتەلۆگی پەڕتىوکخبوەدا بۆ پەڕتىوک بگەڕێیت .تۆ چىووەژوورەوە (لۆگ)بۆ
لەbibliotek.karlskrona.se
کۆوتۆی خىاسته بە ژمبرەی کبرتی خىاستىەکە و کۆدی  -پیه ئەکەیت .ئەو کبتە ئەتىاویت بۆ ومىووە ،پەڕتىوک
بە ڕاسپبردن بذەیت(قۆرخی بکەیت) ،ببیىیت کبم پەڕتىوکبوەت بە خىاسته بردووە یبن خىاستىەوە بکەیتەوە.
تۆ بۆ خۆشت ئەتىاویت بەدوای پەڕتىوکذا بە زمبوی خۆت لە پەڕتىوکخبوەی وێىوەتەوەیی interbib.se
بگەڕێیت:

پەرتىوکخبوە پەڕتىوکگەلی چ بۆ مىذااڵن چ بۆ گەورەسباڵن ،بە زمبوی جیبواز
هەیە .لێرە هەروەهب ڕۆژوبمەکبن ،گۆڤبرەکبن ،کۆرسەکبوی زمبن ،زاویبریی
کۆمەڵگب ،مىزیک ،بژمێرەکبن(کۆمپیىتەر) و شتی تر هەیە.

ئایا پرسیارگەلت هەن؟
گەر پێىیستت بە یبرمەتییە ،یبن هەوذێک پرسیبرت هەن ،بەخۆشییەوە لە کبرمەوذاوی پەڕتىوکخبوە بپرسە!
گەر وەتىاویت ئەوەی لەدوای ئەگەڕێیت لە پەڕتىوکخبوە بیبیىیتەوە ،بۆ ومىووە پەڕتىوکگەل بە زمبوی خۆت ،ئەوا
ئەتىاویت لە کبرمەوذان بپرسیت .پەڕتىوکخبوە ئەتىاوێت زوربەی جبران بە کڕیه یبن بەخىاسته پەڕتىوک لە
پەڕتىوکخبوەکبوی ترەوە بهێىێت.

خىاستىی پەڕتىوک لە پەڕتىوکخبوە هیچی تێىبچێت.

