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انٹرنیٹ کی پابندیاں
فحش، پر تشدد یا انسانی حقوق کے خالف مواد 

پر مبنی ویب سائٹوں تک رسائی، سختی سے 
ممنوع ہے۔

جو بھی فرد اس قانون کی تعمیل کرنے میں ناکام 
ہوگا اسے انٹرنیٹ تک رسائی کرنے سے معطل 

کر دیا جائے گا۔

EmiLib، دنیا پر ایک ونڈو
موڈینا میونسپل الئبریری کے ارکان آن الئن 

ویب سائٹ emilib.it تک رسائی حاصل 
کرسکتے ہیں جو تمام زبانوں میں مفت 

روزانہ کے اخبارات اور رسالے، موسیقی، 
ویڈیوز، آڈیو بکس )audiobooks( اور ای-بکس 

)e-books( کی پیشکش کرتی ہے۔

اس خدمت تک رسائی حاصل کرنے کے لئے، 
آپ کو ضرورت ہوگی:

  ’Provincia di  تنظیم( کی فیلڈ میں(  ENTE  •
 ‘Modena  )موڈینا پرووینس( منتخب کریں

  ‘BM BiblioMo. Polo  ،سب سے نیچے  •
 ’Bibliotecario Modenese SBN  پر اور اس 

کے بعد   ’BM BiblioMo‘   پر کلک کریں
اپنا صارف نام )اپنے الئبریری کارڈ پر   •

موجود کوڈ( اور پاس ورڈ )آپ کے پہلی 
مرتبہ ویب سائٹ تک رسائی کرنے پر، 

پاس ورڈ dd/mm/yyyy فارمیٹ میں آپ کی 
پیدائش کی تاریخ ہوگا(

الئبریری میں خوش آمدید
URDU / اردو دی میونسپل پبلک ریڈنگ الئبریریز

Corso Canalgrande 103 – 41121 Modena
consulenza.delfini@comune.modena.it
Tel. 059 203 2940

Via Curie 22/b – 41126 Modena
biblioteca.villaggio.giardino@comune.modena.it
Tel. 059 203 2224

Largo Pucci 33 – 41122 Modena
biblioteca.crocetta@comune.modena.it
Tel. 059 203 3606

Via Casalegno 42 – 41126 Modena
biblioteca.rotonda@comune.modena.it
Tel. 059 203 3660
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الئبریری میں شمولیت حاصل کرنے 
کے لئے ضروری دستاویزات

الئبریری میں شمولیت حاصل کرنے 
کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل میں 

سے کسی ایک دستاویز کا پیش کرنا 
الزمی ہے:

شناختی کارڈ  •
پاس پورٹ  •

ڈرائیونگ الئسنس  •
رہائش کا درست اجازت نامہ  •

الئبریری کا رکنیت کارڈ
رکنیت کارڈ ذاتی ہیں، ان کے ختم 

ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور 
انہیں تمام میونسپل الئبریریوں میں 

استعمال کیا جا سکتا ہے۔
16 سال سے کم عمر افراد کے لیے 
والدین یا قانونی سرپرست کا اجازت 

نامہ ہونا الزمی ہے۔

اشیاء ادھار لینا
زیادہ سے زیادہ 3 میوزک CD اور 

زیادہ سے زیادہ DVD 2 کو شامل کرتے 
ہوئے، آپ کسی بھی ایک وقت میں 10 

اشیاء تک ادھار لے سکتے ہیں۔
کتابوں کے ادھار کی مدت 30 دن میں 
 DVD اور CD ختم ہو جاتی ہے، جبکہ

کا ادھار 7 دن کے لیے ہوتا ہے۔

 سیلف-سروس قرض 
)صرف Delfini الئبریری(

ادھار کے سیلف-سروس اسٹیشنز آپ کو 
ایک وقت میں 10 اشیاء ادھار لینے اور واپس 

لوٹانے، ریزرویشنز چیک کرنے، ادھار 
کی مدت بڑھانے، کئے گئے لین دین کی یاد 

دہانی پرنٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

ادھاری کی معطلی
اگر آپ ادھار لی گئی اشیاء کو واپس لوٹانے 
میں 30 دنوں سے زیادہ تاخیر کرتے ہیں تو 
آپ کے ادھار لینے کے حقوق کو معطل کیا 

جا سکتا ہے۔
اس معطلی کو اشیاء کی واپسی اور 13 یورو 

کے جرمانے کی ادائیگی کے ساتھ ختم کیا 
جائے گا۔

 DVD یا CD ،گم شدہ یا خراب کی گئی کتابوں
کے لئے، برائے مہربانی الئبریری سے رابطہ 

کریں۔

انٹرنیٹ کو سرف کرنا
الئبریری میں آپ مندرجہ ذیل کا استعمال 

کرکے انٹرنیٹ سرف کر سکتے ہیں:
اپنے موبائل فون، PC یا ٹیبلیٹ کو موڈینا   •

WiFi )غیر محدود، آزاد اور وقت کی 
پابندی کے بغیر( سروس کے ساتھ منسلک 

کرکے
روزانہ 1 گھنٹے تک انٹرنیٹ کے اسٹیشنز   •

)جب تک آپ الئبریری کے ایک اندراج 
شدہ رکن ہیں، آپ بس ایک درست آئی۔ڈی۔ 
دستاویز دکھا سکتے ہیں اور الئبریری کے 
ذریعہ فراہم کردہ الگ-ان کی تفصیالت کا 

استعمال کرتے ہوئے الگ ان کر سکتے 
ہیں(

16 سے 18 سال کی عمر والے افراد جب تک 
ان کے پاس والدین یا قانونی سرپرست کی 

اجازت ہے انٹرنیٹ سرف کر سکتے ہیں؛ 14 
سال تک کی عمر والے بچے صرف اپنے 

الئبریرینز کی منتخب کردہ ویب سائٹوں تک 
ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

داخلہ مفت
الئبریری میں آپ تمام عمر کے گروپوں کے 

لئے تمام قسم کی کتابیں پڑھ سکتے اور ادھار 
لے سکتے ہیں۔ آپ رسالے اور روزانہ کے 

اخبارات بھی پڑھ سکتے، اور انٹرنیٹ سرف کر 
سکتے ہیں۔ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ہمارے 
کیٹالگ کو تالش کر سکتے ہیں، تقریبات اور 
اجالسوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے 

عالوہ، غیر ملکی زبان کی کتابیں اور رسالے، 
ساتھ ہی اطالوی اور دیگر زبان کے کورسز 

موجود ہیں۔

بچے اور نوجوان
الئبریری میں بچوں اور نوجوانوں کے لئے ان 
کی عمر کے گروپوں کے لیے موزوں کتابوں 

اور ویڈیوز کے مخصوص سیکشنز ہیں۔
Delfini الئبریری میں 0 سے 3 سال کی عمر 

والے چھوٹے بچوں کے لئے بیبی اسپیس، اور 
ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے لئے ایک پٹ 

اسٹاپ حصہ ہے، جو بچوں کے کپڑے تبدیل 
کرنے والی سہولت سے بھی لیس ہے۔

الئبریری میں شمولیت

الئبریری میں شمولیت حاصل کرنا مفت ہے اور 
یہ آپ کو اجازت دیتی ہے:

کتابیں اور رسالے، DVD، میوزک CD ادھار   •
لینے کی

)صرف Delfini الئبریری میں( فلمیں دیکھنے   •
کی

)صرف Delfini الئبریری میں( میوزک سننے   •
کی

انٹرنیٹ سرف کرنے کی  •
کمپیوٹر پر متن لکھنے، انہیں USB پر   •

محفوظ کرنے اور پرنٹ کرنے کی


