
 ما المقصود بخدمة Bookmobile؟
.(ICPL) خدمة مكتبة متنقلة ُتقدمھا المكتبة العامة لمدینة أیوا Bookmobile 

 تعد
وعالوة على مجموعة الُكتب وأقراص DVD الجدیدة والشھیرة المتوفرة على

 فإنھ یمكنك استعارة أي شيء من مجموعة المكتبة العامة لمدینة أیوا 
،Bookmobile

.Bookmobile عن طریق الحجز وطلب االستالم من (ICPL)

كیف أستعیر ُكتًبا؟
(ICPL) بمقدور أي شخص لدیھ بطاقة مكتبة من المكتبة العامة لمدینة أیوا

.(ICPL) التابعة للمكتبة العامة لمدینة أیوا Bookmobile استعارة المواد من 
 خدمة

كیف أحصل على بطاقة مكتبة؟
یمكن لمعظم المقیمین في مدینة أیوا الحصول على بطاقة مكتبة من المكتبة 

العامة لمدینة أیوا (ICPL) على خدمة Bookmobile أو مكتبة وسط المدینة 
Downtown. یمكنك التسجیل لتحصل على بطاقتك بنفسك أو التسجیل الُمسبق 

عبر اإلنترنت على icpl.org/cards. یتعین إحضار بطاقة ھویة مزودة بصورة 
وإثبات باإلقامة في مدینة أیوا.

كیف أرد الُكتب؟
یمكنك رد الكتب إلى أي محطة من محطات Bookmobile أسبوعًیا (ُیرجى 
الرجوع إلى icpl.org/bookmobile للحصول على الجدول الزمني لھذا 

الموسم)، أو أي صندوق 
.(ICPL) من الصنادیق الخارجیة لرد الكتب أو المكتبة العامة لمدینة أیوا

ھل أستطیع أخذ الكتب ومواد اإلعارة المتبادلة 
بین المكتبات من Bookmobile؟

نعم، تستطیع! عندما تسأل عن االستعارة أو اإلعارة المتبادلة بین المكتبات، فأخبرنا 
.Bookmobile إذا كنت تود أخذ المواد من

أین أجد تحدیثات الجدول الزمني؟
icpl.org/- على Bookmobile تتوفر معلومات عن الجدول الزمني لخدمة

 bookmobile
أو باالتصال بالمكتبة أثناء ساعات العمل العادیة. تلغى خدمات Bookmobile في 
حالة سوء األحوال الجویة أو في األیام التي ُتغَلق فیھا المدارس في مدینة أیوا لھذا 

السبب. 



See icpl.org/no-�nes 
for more information.

 تقدیم مواد مجانیة بدون غرامة
  لألطفال والمراھقین في المكتبة

!(ICPL) العامة لمدینة أیوا
 
  

ماذا یعني ذلك؟

 ُتعتبر الغرامات رسوًما تفرض على األغراض التي ال ترد في
د. ُتفَرض رسوم االستبدال على مواد المكتبة التي  الموعد المحدَّ

 تفقد أو ترد تالفة. وستطالب بدفع رسوم استبدال إذا أتلفت
     األغراض أو لم تردھا.

 
 

 نعم. تقدر غرامات التأخیر على جمیع مواد الكبار، بصرف
 النظر عن عمر صاحب البطاقة. وال ُیسّتثنى من الغرامة سوى

 المواد الموجودة في مجموعات األطفال أو المراھقین.

 في حین أنھ لن تفرض غرامات على مواد المكتبة الموجودة في
 مجموعات األطفال أو المراھقین، إال إن ھناك تكلفة استبدال

د. وسنتنازل  ستقدر إذا لم یرد غرض ما سریًعا بعد الموعد الُمحدَّ
عن تكلفة االستبدال بمجرد رد الغرض.

 بالنسبة للحسابات التي لھا عنوان برید إلكتروني صالح، فسترسل
 رسالة تذكیر بالبرید اإللكتروني قبل الموعد المحدد لرد الغرض

د.   بیومین. وسترسل رسالة تذكیر واحدة بعد موعد الرد المحدَّ
 وستعتبر األصناف التي ال ترد في أقرب وقت بعد الموعد

د، مفقودة وسترسل فاتورة موضح بھا تكالیف االستبدال. المحدَّ

 اعتباًرا من 1 یونیو 2019، سنتوقف عن فرض غرامات
  التأخیر على جمیع مواد األطفال والمراھقین.

ما الفرق بین الغرامة ورسوم االستبدال؟

 أبلغ من العمر 8 سنوات، ماذا سیحدث إذا استعارت
 والدتي ُكتًبا ببطاقتي؟ ھل سأطالب بدفع غرامة إذا

أعادت الكتاب متأخًرا؟

ھل سأظل أحصل على رسائل تذكیر إلعادة المواد؟

ماذا سیحدث إذا نسیت إعادة المواد؟


