
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب بكل ما تقدمھ المكتبة بالمجان!  قل وداًعا للغرامات المتأخرة! رِحّ
إزالة الغرامات التأخیر الحالیة من  لم تعد مكتبة كوینز العامة تقوم بفرض غرامات التأخیر الیومیة على المواد المتأخرة عن موعد االستحقاق، وقد تم

ة رسوم كل حسابات العمالء. وسنفرض علیك تكلفة استبدال العناصر التي یتم اعتبار أنھا مفقودة أو تالفة، ولكن بمجرد إرجاع العناصر سیتم إزال
 االستبدال. في حال لم تتمكن من 

العمل لالستفسار عن الخیارات األخرى عبر اإلنترنت على  إرجاع العناصر، برجاء دفع رسوم االستبدال، أو االتصال بطاقم 
https://queenslibrary.org/about-us/contact-us/contact-us_c1  أو في مكتبتك 718-990-0771، وعبر الھاتف على ،

 المحلیة.
  

 ما الذي سوف یحدث للغرامات المتأخرة الحالیة الخاصة بي والرسوم األخرى؟
والرسوم على  المتأخرة المستحقة سابقًا على كل حسابات العمالءالعناصر غرامات ، فقد قمنا بإزالة كل 2021بر/تشرین األول أكتو 5اعتباًرا من 

 الطلبات التي لم یتم استالمھا.
 إرجاع ھذه العناصر.ستبقى رسوم العناصر المفقودة أو التالفة في حسابك ولكن ستتم إزالتھا عند 

 أو قم بزیارة 718-990-8508في حال كانت لدیك أسئلة بشان حسابك، فالرجاء االتصال بخطوط المكتبة اآللیة على 
queenslibrary.org/about-us/contact-us. 

 
 لماذا تقوم مكتبة كوینز العامة بإلغاء الغرامات المتأخرة؟

جمیع استخدام موارد المكتبة، بصرف النظر عن ظروفھم. بالنسبة إلى الكثیر من األفراد والعائالت، فإن إننا نرغب في التأكد من أنھ من الممكن لل
 الغرامات المتأخرة ال تشجع على استخدام المكتبة وتشكل عائقًا أمام الوصول إلیھا.

 
 ھل تقوم أنظمة المكتبات العامة في بروكلین ونیویورك بإلغاء الغرامات المتأخرة؟

 . 2021أكتوبر/تشرین األول  5قد قامت كل أنظمة مكتبات مدینة نیویورك بإلغاء الغرامات المتأخرة اعتباًرا من نعم. ف
 

 كیف یمكنني معرفة موعد استحقاق العناصر الخاصة بي؟
 عندما تقوم باستعارة أي مواد مادیة، یمكنك اختیار برید إلكتروني أو إیصال ورقي بتواریخ االستحقاق. 

 مكتبة كذلك بإرسال رسائل برید إلكتروني أو رسائل تذكیریة على الھاتف عندما تكون العناصر مستحقة أو متأخرة، ویمكنك دائًماتقوم ال
 . www.queenslibrary.org/userالتحقق من تواریخ استحقاق العناصر الخاصة بك من خالل تسجیل الدخول إلى حسابي على 

 
 كیف یمكنني تجدید العناصر؟

-8508، بشكٍل شخصي أو عن طریق االتصال بالرقم www.queenslibrary.org/userتجدید العناصر المؤھلة عبر اإلنترنت على یمكن 
. الحظ أن في حال وجود عمیل آخر ینتظر العنصر، فال یمكن تجدیده. حاول التجدید قبل عدة أیام من التاریخ المحدد للتحقق مما إذا كان 990-718

 لتجدید.العنصر مؤھًال ل
 



 ھل یمكنني االحتفاظ بمواد المكتبة إلى أجل غیر مسمى؟ ماذا لو فقدتھا؟
ا ال نفرض إننا نرید استعادة مواد المكتبة! برجاء إعادة المواد في موعدھا المحدد حتى یتمكن اآلخرون من االستمتاع بھذه الموارد المشتركة. إنن

 یوًما (أربعة أسابیع) من المواعید المحددة، فسوف یتم اعتبار أنھا 28ا في خالل غرامات تأخیر، ولكن العناصر التي لم یتم إرجاعھ
 مفقودة، وسوف تدفع قیمة تكلفة االستبدال.

 
 أي عناصر ةرجاًء قم باعاد في حال قمت بإرجاع العناصر المفقودة، فسوف یتم إزالة رسوم االستبدال من حسابك.

 دوالًرا أو أكثر في حسابك، أو 50 غرامات المدة التي تأخرت فیھا. إذا كان لدیكلدیك، وذلك بصرف النظر عن 
عنصًرا أو أكثر متأخًرا، فإنك لن تتمكن من وضع حجوزات أو استعارة المواد المادیة حتى تكون قد قمت بإرجاع العناصر المفقودة  20إذا كان لدیك 

صة بنا لصفحة الخا اإلنترنت  صفحةأو دفع رسوم االستبدال. للحصول على مزید من المعلومات بشأن سیاسات االستبدال الخاصة بنا، قم بزیارة 
 .www.queenslibrary.org/help/guide-to-feesالرسوم على 

 
، قم بزیارة مكتبتك المحلیة، أو 718-990-0771في حال كنت غیر قادًرا على دفع رسوم االستبدال ألحد العناصر، فالرجاء االتصال بنا على الرقم 

 اقشة الخیارات الخاصة بك.من أجل من queenslibrary.org/about -us/contact-usقم بزیارة
 

 كیف یمكنني إجراء عملیة الدفع على حسابي؟
 یمكنك إجراء عملیة الدفع عبر اإلنترنت من خالل حسابي على 

queenslibrary.org/user .أو قم بزیارة مكتبتك المحلیة 
 

 ما الذي سوف یحدث في حال لم یتم دفع الرسوم؟
عنصًرا متأخًرا، فإنك لن تتمكن من وضع  20لدیك أكثر من كان  دوالًرا أو أكثر في حسابك، أو  50إلى  غرمتك المتراكمة بمجرد وصول

 الحجوزات أو استعارة المواد المادیة حتى تعید العناصر المفقودة أو تدفع قیمة رسوم االستبدال. 
 دوالًرا أو أكثر 50عاًما أو أكثر  وعندھم غرامات غیر مدفوعة قدرھأ  18في المستقبل ،المكتبة سترسل حسابات للعمالء الذین تبلغ أعمارھم 

 إلى یونیك مانجمنت ، التى ستتصل بك نیابة عنا بخصوص 
 تم اإلبالغ عن رصیدك إلى مكاتب االئتمانإجراء ترتیبات الدفع أو إعادة العناصر المتأخرة. لن ی

 أو تؤثر على درجة االئتمان الخاصة بك.
 

 ھل ستواصل المكتبة فرض رسوم على كل یوم للكتب المطلوبة أو العناصر األخرى المطلوبة التي لم یتم استالمھا؟
 ال. فإن المكتبة تلغي رسوم العناصر المطلوبة التي لم یتم استالمھا.

 
 الرسوم التي یتم فرضھا في المكتبة؟ ما ھي أنواع

 یتم تطبیق رسوم االستبدال على المواد المفقودة أو التالفة. بجانب ذلك، سوف یتم فرض رسوم على:
 دوالر) 2استبدال بطاقة المكتبة (• 
 دوالر) 25الشیكات المرتجعة (• 
 تكلفة العناصر المفقودة، مثل ملحقات التكنولوجیا• 
 دوالر)  50الدولة ( تسجیل بطاقة خارج• 
 

 كیف ستقوم ھذه القرارات بالتأثیر على میزانیة المكتبة؟
بسبب الوباء. لقد حدث انخفاض  بمرور الوقت في اإلیرادات السنویة  2020لقد قررت المكتبة تعلیق الغرامات المتأخرة بشكٍل مؤقت في مارس/آذار 

میزانیة المكتبة، وقد وجدنا طرق الستیعاب اإلیرادات الضائعة.واألكثر أھمیة من ذلك، ھو الخاصة بالغرامات المتأخرة، والتي تشكل جزء صغیر من 
صرف النظر أن إلغاء الغرامات المتأخرة یقوم بتعزیز المھمة األساسیة للمكتبة من أجل ضمان الوصول المجاني والعادل إلى التعلم والفرص للجمیع، ب

 عن ظروفھم.
 

 الغرامات المتأخرة ألنني أشعر كما لو أنني أدعم المكتبة. كیف یمكنني دعم مكتبة كوینز العامة؟لكن فأنا أحب أن أقوم بدفع 
ا في حال كنت ترغب في دعم المكتبة، فإننا نرحب بالتبرعات لمؤسسة مكتبة كوینز العامة، والتي تجمع األموال لدعم برامج المكتبة وخدماتھ

 www.queenslibrary.org/supportومجموعاتھا. 
 

 أین یمكنني إرجاع كتب ومواد المكتبة الخاصة بي؟
 .www.queenslibraryمن الممكن إعادة الكتب والمواد إلى أي فرع من فروع مكتبة كوینز العامة. ابحث عن أقرب موقع للمكتبة في 

org/about-us/locations . 
 

 ھل ما زال برنامج "اقرأ لتخفیض الرسوم الخاصة بك" متاح؟
-www.queenslibrary.org/help/guide-toعاًما أو أقل على  21على المزید بشأن ھذا البرنامج للعمالء البالغین من العمر  نعم. تعرف

fees. 


