
 

Formulaire d’inscription en Pashto 

 

 د پيرس ښار په کتابتونو کښې نامنويسي

ثبت کولو لپاره دا  ټولې عمومي کتابتونونه او ټول مخصوص کتابتونونه د عامو خلکو لپاره خالص دي. تاسو کولې شئ چې په ټولو دغه کتابتونونو کښې د خپل نوم

  د کتابتون کارن کارت ترالسه کړئ. په دې غرض چې تاسو الندې فورمه ډکه کړئ

 ....................................... ❏    نوم : ښاغلې      مرمن     ❏ 

نارينه                   ❏ زنانه         ❏ جنس :                         ______/____/____ د زيږيدو نيټۀ :   

...................................................................................................ادريس : ..........................................  
 ډاک کوډه : ................................   ښار : ................................

...............بريښنا ليک : ..........................................................  
.............................فيکس :................................................................................. تيلي فون : ..........................  

 کار/کسب/شغل :.....................................................................
چري نامنويسي د يو نمائنده په واسطه شوې وي : کۀ  

  د نماينده نوم : ........................................................................
 

  .زۀ تصديق کوم چې زۀ په پورته ذکر شوي ادرس اوسم❏ 

 شوې ده. ما د پيرس ښار د کتابتونو قانون مطالعه کړې دې چې يو کاپي يې ما ته راکړې❏ 

  نه يا       او    :  ړه مهم معلومات ترالسه کول غواړمکارن ګڼون او د کتابتون د خبرپاڼې په ازۀ د برښنا ليک په واسطه د خپل ❏ 

 اخيستل غواړم : زۀ پور 

 )مفت مواد )کتابوبه ، سمعي کتابونه ، مجلې، شيټ ميوزيک او د ژبو کتابونه ❏✓ 

  )يورو  30٫50سي ډيانې )د بالغانو لپاره❏ 

  )يورو 61فلمونه )ډي وي ډي( او سي ډيانې )د بالغو لپاره❏ 

 

 د ماشومانو لپاره

 د دې پاڼې په بل مخ اوګوئ
.دا تصديق به هغه څوک ورکوي کوم چې په قانوني توګه ذمه دار وي  

 

  يث د دې ماشوم د نامنويسۍ اجازه ورکوم چې پورته ذکر شوي کتابونه پورا واخلي.د ماشوم د .......................... په ح ،زۀ ..............................السليکونکې

 

د نوم ثبت کولو په ترڅ کښې زۀ د خپلې معذورۍ ثبوت ورکوم، کوم چې به ما د دې خبرې جوګه کوي چې کتابونه، دستاويزات، سي ډي او ډي د معذورو لپاره : 

 وي ډي په پور واخلم. 

ونونو کښې خپل نوم ثبت کول غواړم ) له دې لپاره د يو فوتو ضروري دي(زۀ په مخصوصو کتابت  ❏ 

 السليک.......................................... نيټه ........../........../...............

 د نوم ثبت کولو په وخت کښې هيڅ رقم فيس نشته

  د کتابدار د اندراج لپاره

........................... کيږي: .........................................................................................کتابتون چرته چې نوم ثبت هغه   

....................................د ثبت نمبر : ................................................................................................................  

.........................د ايس او آيي نمبر ) د پيرس د ښار ايجنټ( : ...................................................................................  

.................................نورې مخ سپينې : .............................................................................................................  

ليدينو او سرپرستانو لپارهاد و  

خالص دې. ماشومان تل د مور پالر د قانوني ذمه وارۍ الندې وي. انانو لپاره دا کتابتون لوستل کۀ د خوشالۍ لپاره وي او کۀ د کار لپاره، د ټولو ماشومانو او ځو

 مور پالر له پکار دي چې دا خبره يقيني کړې چې ماشومانو سره څوک شته ځکه چې د کتابتون په ورونو باندې څارنه نشته.

بق څۀ رقم ويډيو داسې دي چې هغه د اتلس کالو نه کم ماشومانو ته اجازه نشته.د قانون مطاکتابدارو ته نۀ دي پکار چې ماشومانو له کتابون خوښ کړي.   



کالو ترمينځ ماشومان د بالغانو کتابونه کتلې شي خو د مور پالر په  12او  7کالو نه کم ماشومان د ماشومانو د کتابونو نه عالوه بل کوم کتاب نشي اخيستلې. د  7د 

 اجازه.

کتابونه کتلې شي، خو کۀ مور پالر يې په کاعذ ليکلې ورکړې وي نو بيا نشي کتلې.  کالو ماشوم د بالغانو 12د   

عام معلومات   

 هر سړی د پيرس د ښار ټول کتابتونو او ميډيا سنټرو ته ورتللې شي.

شته. د نامنويسۍ او د کتابتون د کارت د ترالسه کولو نه ورستو د کتابونو ترالسه کولو او نور دستاويزاتو کتلو اجازه  

ار ورکړئ چې د نوم ثبت کولو په ترڅ کښې بايد چې تاسو حاضر يې او خپل شناخت ثابت کړئ. کۀ چرې تاسو حاضر نۀ يې تاسو کولې شئ چې يو بل کس له اختي

درکړې کيږي.الندې سزا   3-313او  1-313، 7-441، 19-433ستاسو شناخت ثابت کړي.  د دروغ وئيلو لپاره به تاسو ته د جزايي قانون نمبر   

 تاسو د نيال رنګ کتابتون کارت په واسطه له ټولو کتابتونونو او ميدياتيک څخه دستاويزات او کتابونه امانت اخيستلې شئ.

 په مخصوصو کتابتونونو کښې )زييړ کارت(، د کار ځايونه د رجستر شوو لپاره مخصوس دي چې د کتابتون دستاويزات او کتابونه اوګوري.

زر تر زره کتابتون ته خبير بايد چ د کارت د استعمال زمه وار دي. د کارت د ورکيدو او د غال کيدو هم زمه وار دي. د کارت د ورکيدو يا غال کيدو کارت لرونکي 

 ورکړې شي. په دې کښې د کارنوالو فائده ده.

د کتابونو د اخيستلو په وخت کښې په کتاب کښې د څۀ رقم نقص کتابتون ته  کارنوال په پور اخيستې شوو کتابونو او دستاويزاتو زمه وار دي. د دوي زمه واري ده چې

 په ګوته کړي.

 دوي په کتاب کښې هيڅ رقم ترميم نۀ شي کولې.

اغلې وي(، ښې پرې ريو کتاب چې ورک شي، يا واپس شي خو په داسې حالت کښې چې هغه بيا بيل چا ته نۀ شي ورکړې کيدې )مثال داغي، شليدلې، لوند يا کرلې يا ن

ل قدر بيد چې ورکړې نو بايد چې د کتاب د واپسئ په ورځ قيمت يې ورکړې شي. په داسې صورت کښې چې دغه کتاب په بازار کښې نۀ موندې کيږي نو بيا يو بل متباد

 شي. 

ې شئ.د کتابتون په اړه ټول قانون په کتابتون کښې اويزان دې. تاسو د کتابدارانو څخه نور معلومات ترالسه کول  

 د کتابونو په پور اخيستلو موده :

ورځې ده. د ټاکلې شوې مودې د ختميدو نه مخکښې په موقع يا د کارن ګڼون په الر د انترنيت په واسطه دوه وارې نوې کيدای شي. 21په پور اخيستلو موده   

يورو لږي. 0٫07نو باندې به يورو جرمانه لږي، په ماشوما 0٫15د تاخير په صورت کښې، د يو کتاب په سر هره ورځ به   

يورو نه جريمه زياته شي نو بايد چې ورکړې شي. 15چې د   


