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 .1الئبریری میں خوش آمدید
ﻑﺕ
ﻑﺕ ﻡالﺡﻅہکﺭﺱکﺕے ہیں۔ ﺁپ الﺉﺏﺭیﺭیکی ﻥﺵﺱﺕگﺍہﻭں ﻡیں ہﻡﺍﺭ ے ﺫﺥیﺭ ٴہ الﺉﺏﺭیﺭی ﺱےﺏﻫی ﻡ
ﺁپ ہﻡﺍﺭی الﺉﺏﺭیﺭیﻭںکﻭ ﻡ
ﺕﻑﺍﺩہ کﺭﺱکﺕے ہیں۔
ﺍﺱ
ﺡﺹﻝ کﺭﻥﺍ ہﻭگﺍ۔
ﻥﺱپﻝ ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭیﺯکﺍﺵﻥﺍﺥﺕیکﺍﺭڈ ﺍ
یں ﺕﻭ ﺁپکﻭ ڈﺭﺯڈﻥﻡیﻭ
ﺍگﺭ ﺁپ ہﻡﺍﺭی ﻡﺯیﺩ ﺥﺩﻡﺍﺕ ﺡﺍﺹﻝ کﺭﻥﺍ چﺍہﺕے ہ
ﺍپﻥے ﺹﺍﺭﻑکﺍﺭڈﺱے ﺁپ:




پﺱی کی ﻡﺩﺕ ﻡیںﺕﻭﺱیﻉکﺭﻭﺍﺉیں،
یﺭیﻭںﺱےﺍﺵیﺍء ﻡﺱﺕﻉﺍﺭﻝیں ﺍﻭﺭ ﻭﺍ
ہﻡﺍﺭی ﺍﻝﺉﺏﺭ
ﺕﻉﻡﺍﻝکﺭﺱکﺕے ہیں،
ﻥﺱٹﺭیٹﺭﺯﺍﺱ
یﺵﻥ،پﻝیﺉﺭﺯ ﺍﻭﺭ ڈیﻡﺍ
ﺍﻥٹﺭﻥیٹ ﻭﺭکﺱٹ
ﺕﻉﻡﺍﻝ کﺭیں ﺍﻭﺭ ﻡﺙﺍﻝ کے ﻁﻭﺭپﺭ ﺍی-کﺕﺏ ڈﺍﺅﻥﻝﻭڈ کﺭیں
ہﻡﺍﺭی ﺁﻥ ﺍﻝﺉﻥ ﺥﺩﻡﺍﺕﺍﺱ

 .2رجسٹریشن
ﺹﺍﺭﻑکﺍﺭڈ ﺡﺍﺹﻝکﺭﻥےکےﻝیے ﺁپکﻭ الزﻡﺍً الﺉﺏﺭیﺭی ﻡیں ﺭﺝﺱٹﺭ ہﻭﻥﺍ ہﻭگﺍ۔ ﺁپ ﺹﺭﻑ ﺫﺍﺕی ﺡیﺙیﺕ ﻡیں ﺭﺝﺱٹﺭ ہﻭﺱکﺕے ہیں۔
ﺕﻉﻡﺍﻝکﺭﺱکﺕﺍ ہے۔کﺍﺭڈکﺍ ﺡﺍﻡﻝﻑﺭﺩکﺱی ﻍیﺭ ﻡﺝﺍﺯﻑﺭﺩکی ﻁﺭﻑﺱےکﺍﺭڈکےﻍﻝﻁ
ﺹﺍﺭﻑکﺍﺭڈ ﺹﺭﻑکﺍﺭڈکﺍ ﺡﺍﻡﻝﻑﺭﺩ ہیﺍﺱ
ﺕﻉﻡﺍﻝ کےﻥﺕﺍﺉﺝکﺍ ﺫﻡہ ﺩﺍﺭ ہﻭگﺍ۔
ﺍﺱ
 2.1درکار دستاویزات
یے ﺏﺭﺍہ ﻡہﺭﺏﺍﻥی ہﻡیں ﺩﺭﺝ ﺫیﻝﺩﺱﺕﺍﻭیﺯﺍﺕﻑﺭﺍہﻡکﺭیں:
یﺵﻥ کےﻝ ،
ﺭﺝﺱٹﺭ
ﺍﻝﻍﻭں کےﻝیے
 ﻥﻭﺝﻭﺍﻥﻭں ﺍﻭﺭﺏ
ﺵﻥﺍﺥﺕیکﺍﺭڈ (ﻡﺙالًپﺍﺱپﻭﺭٹ ،ﺭہﺍﺉﺵی ﺍﺝﺍﺯﺕﻥﺍﻡہ ،ﻉﺍﺭﺽی ﺭہﺍﺉﺵی ﺍﺝﺍﺯﺕﻥﺍﻡہ)
ﺉﺵی ﺍﺝﺍﺯﺕﻥﺍﻡہ)
یﻑیکیٹ ،ﺭہﺍ
ﺉﺵیﺱﺭٹ
ﺙﺏﻭﺕ (ﺭہﺍ
پﺕےکﺍ
ﺏچےکﺍﺵﻥﺍﺥﺕیکﺍﺭڈ ،ﻁﺍﻝﺏﻉﻝﻡکﺍﺵﻥﺍﺥﺕیکﺍﺭڈ (ﺡﺍﻡﻝ ہﺫﺍکیﺕﺹﻭیﺭکے ﺱﺍﺕﻫ ﺹﺭﻑ ﺍﻝﺱٹککﺍﺭڈ ہی ﻡﻥﻅﻭﺭﺵﺩہ ہے )یﺍﻥگﺭﺍﻥ
کﺍﺭڈ کیﻥﻕﻝ۔
کےﺵﻥﺍﺥﺕی
یﻉے
گﺭﺍﻥ ﺏﺍﻕﺍﻉﺩہﺩﺱﺕﺥﻁکے ﺫﺭ
چﻫﺱﺍﻝیﺍ ﺍﺱﺱے ﺯﺍﺉﺩﻉﻡﺭ کےﺏچے ﺭﺝﺱٹﺭ ہﻭﺱکﺕے ہیں۔ 14ﺱﺍﻝﺱے کﻡ ﻉﻡﺭﺏچﻭںکےﻝیےﻥ
ﻕﺏﻭﻝ کﺭےگﺍ۔
ﺫﻡہ ﺩﺍﺭی
 2.2استعمال کی فیس
ﺁپ ﻡﺥﺕﻝﻑﻑیﺱﻭںﺱے ﻡﺕﻉﻝﻕ ﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭییﺍ ہﻡﺍﺭی ﻭیﺏﺱﺍﺉٹﺱے ﺡﺍﺹﻝکﺭﺱکﺕے ہیں۔
 2.2ذاتی کوائف میں تبدیلی یا صارف کارڈ گم ہو جانے کی صورت میں
یﻝی ﻭﺍﻕﻉ ہﻭﻥےکی ﺹﻭﺭﺕیﺍ ﺹﺍﺭﻑکﺍﺭڈگﻡ ہﻭﺝﺍﻥےکی ﺹﻭﺭﺕ ﻡیں ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭیکﻭ
ﺁپکﻭ الزﻡﺍًﺍپﻥے ﺫﺍﺕیکﻭﺍﺉﻑ ﻡیںکﺱیﺏﻫیﺕﺏﺩ
ﻑﻭﺭی ﺭپﻭﺭٹ کﺭﻥﺍ ہﻭگی۔
 .3انٹرنیٹ
ے پﻭچﻫیے۔
ﺉے ،ﺏﺭﺍہ ﻡہﺭﺏﺍﻥی ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭیﺍﺱٹﺍﻑﺱ
یﻝ
یﻝﺉے ﺍﻥٹﺭﻥیٹﺩﺱﺕیﺍﺏ ہے۔ ﻡﺯیﺩﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ک
ﺕﻉﻡﺍﻝ ک
الﺉﺏﺭیﺭی ﻡیںﺍﺱ
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 .4الئبریری سے باہر آئٹم کا استعمال
 4.1آئٹم مستعار لینا
یﺵﻥﺱے ﺝﺍﺭی (ﺍﻭﺭ ﻭﺍپﺱ)کیے ﺝﺍﺱکﺕے ہیںیﺍ ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭیﺍﺱٹﺍﻑکی ﻁﺭﻑﺱے ﺍﺝﺭﺍء ڈیﺱکﺱے ﺝﺍﺭیکیے
ﺁﺉٹﻡ ﺥﻭﺩ-ﺍﺝﺭﺍءﺍﺱٹ
ﺝﺍﺕے ہیں۔
ﺩﻭﻥﻭںﺹﻭﺭﺕﻭں ﻡیں ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭی ﺱےکﻭﺉیﺏﻫی چیﺯ ﺝﺍﺭیکﺭﻭﺍﺕے ہﻭﺉے ﺁپکےپﺍﺱ ﺹﺍﺭﻑکﺍﺭڈ ہﻭﻥﺍ ﺽﺭﻭﺭی ہے۔کﻭﺉی ﺁﺉٹﻡ
ﻥﻑﺭﺍﺩی ﺁﺉٹﻡ ﺍﺱکے ﻡﻁﺍﺏﻕ ﻭﺍپﺱ
ﺕی ہے ﺍﻭﺭ ﺁپکﻭ ہﺭ ﺍ
ﺕﻫ ﺍیکپﺭچی ﺝﺍﺭیکی ﺝﺍ
پﺱیکیﺕﺍﺭیﺥکےﺱﺍ
ﻡﺱﺕﻉﺍﺭﻝیﺕے ﻭﻕﺕ ﺁپکﻭ ﻭﺍ
کﺭﻥﺍ ہﻭگﺍ۔
 2.2مستعار مدت
ﺕ ﻭﺍپﺱیکﺍ ﺝﺍﺉﺯہ ﺁپ الﺉﺏﺭیﺭی ﻡیں ہﻡﺍﺭی ﺍﻥٹﺭﻥیٹ ﻭیﺏ
ﺕ ﻭﺍپﺱی ﻡﺥﺕﻝﻑ ہے :ﻡﺩ ِ
ﻡﺱﺕﻉﺍﺭ ﻝیےگﺉے ﻡﺥﺕﻝﻑ ﺁﺉٹﻡﻭںیﺍ ﻡیڈیﺍکی ﻡﺩ ِ
ﻥﺕﺥﺏ کﺭﺩہ ﺁﺉٹﻡﺩﺭﺱﺕ ﺡﺍﻝﺕ ﻡیں ﺍﻭﺭ ﻡکﻡﻝ
کﺭ ﻝیﺝیےکہ ﻡ
ﻅ کﺭﺱکﺕے ہیں۔کﻭﺉی ﺁﺉٹﻡ ﻡﺱﺕﻉﺍﺭﻝیﻥےﺱےپہﻝےیہیﻕیﻥ
ﺱﺍﺉٹ پﺭ ﻡالح ہ
ہے ﺍﻭﺭ ﺍگﺭ ﻭہٹﻭٹﺍ ہﻭﺍیﺍ ﺥﺭﺍﺏ ہےﺕﻭﻑﻭﺭﺍً ہﻡﺍﺭے ﺍﺱٹﺍﻑکﻭ ﺁگﺍہکﺭیں۔
یﺱﺭےﻑﺭیﻕکﻭﻥہیں ﺩیے ﺝﺍﺱکﺕے۔
ٹﻡﺉ کﺱیﺕ
ﻡﺱﺕﻉﺍﺭﻝیے گﺉے ﺁ
 2.2آئٹم کی واپسی
ہﺭ ﻡﺱﺕﻉﺍﺭﻝیﺍگیﺍ ﺁﺉٹﻡ ﺍپﻥی ﻡﺩﺕ ﻭﺍپﺱیﺕ ک الﺯﻡﺍً ﻭﺍپﺱکﺭ ﺩیﺍ ﺝﺍﻥﺍ چﺍہیے۔ ﺁپ ہﺭ ﺍی ک ﺁﺉٹﻡکی ﻡﺩﺕ ﻭﺍپﺱی ﺍپﻥی ﺝﺍﺭیﺵﺩہ ﺁﺉٹﻡکی
ﻝﺱٹ ﻡیں ﺩیکﻫﺱکﺕے ہیں ﺍﻭﺭ ﻭہ ﺁپکے ﺍکﺍﺅﻥٹ ﻡیںﺏﻫی ﻡﻭﺝﻭﺩ ہے۔
 2.2مدت واپسی میں توسیع
یﺱﺍ ﻥہکﺭﻥےکیکﻭﺉی ﻭﺝہ ﻡﻭﺝﻭﺩ ﻥہ ہﻭ۔ ﻡﺩﺕ
ﻑہکیﺍ ﺝﺍ ﺱکﺕﺍ ہےﺍگﺭ ﺍ
پﺱی ﺥﺕﻡ ہﻭﻥےﺱےپہﻝے ﺍﺱ ﻡیں ﺍﺽﺍ
کﺱی ﺁﺉٹﻡکی ﻡﺩﺕ ﻭﺍ
یﺱ کپﺭ ﻡﻝکﺭیﺍ ﺥﻭﺩﻡﺥﺕﺍﺭﺍﻥہ ﻁﻭﺭپﺭ ﺍپﻥے ﺹﺍﺭﻑ
ﺕی ﻁﻭﺭ ﺭﺍﻝﺉﺏﺭیﺭیﺍﺱٹﺍﻑﺱے ﺍﺝﺭﺍء ڈ
یﻝیﻑﻭﻥ ،ﺫﺍ
یﻉہٹ
پﺱی ﻡیںﺕﻭﺱیﻉﺏﺫﺭ
ﻭﺍ
پﺱی ﻡیںﺕﻭﺱیﻉ
ﺕﻫ ﻡﺩﺕ ﻭﺍ
ﺏیکےﺱﺍ
ﺕی ہے۔ﺏﺭﺍہ ﻡہﺭﺏﺍﻥیپڑﺕﺍﻝکﺭﻝیﺝیےکہ ﺁیﺍ ﺁپکے ﺹﺍﺭﻑ ﺍکﺍﺅﻥٹ ﻡیںکﺍﻡیﺍ
ﺍکﺍﺅﻥٹﺱے ہﻭﺱک
ﺉی ہے۔ﺵ ککیﺹﻭﺭﺕ ﻡیں ،ﺁپ کﺍ ﺹﺍﺭﻑ ﺍکﺍﺅﻥٹ ﺝﻭ ﻅﺍہﺭکﺭ ﺭہﺍ ہے ﻭہی ﺍﻝگﻭ ہﻭگﺍ۔
ہﻭ گ
 4.5مدت واپسی گزرجانے کی صورت میں جرمانے /نقصان شدہ آئٹم کا معاوضہ
ﺕﻝﻑ ﺝﺭﻡﺍﻥﻭں ﺱے ﻡﺕﻉﻝﻕﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭییﺍ
یﺱے ﺁﺉٹﻡﻭںپﺭ ﺝﺭﻡﺍﻥہﺍﻝگﻭ ہﻭگﺍ ﺁپ ﻡﺥ
پﺱیگﺯﺭ ﺝﺍﻥےکی ﺹﻭﺭﺕ ﻡیں ﺍ
ﻡﺩﺕ ﻭﺍ
ہﻡﺍﺭی ﻭیﺏﺱﺍﺉٹﺱے ﺡﺍﺹﻝ کﺭﺱکﺕے ہیں۔
ﺕی ﺭہیںگی۔
یں کیے ﺝﺍﺕے ﺕﻭ ﺁپ کﻭ ﺁپ ہیکے ﺥﺭچپﺭیﺍﺩہﺍﻥیﺍںﺍﺭﺱﺍﻝکی ﺝﺍ
ﺍگﺭ ﺁﺉٹﻡ ﻭﺍپﺱﻥہ
گﻡﺵﺩہیﺍﻥﻕﺹﺍﻥﺵﺩہ ﺁﺉٹﻡ الﺯﻡﺍًﺕﺏﺩیﻝکیے ﺝﺍﻥے چﺍہیﺉیں۔ ﺁﺉٹﻡﺕﺏﺩیﻝکﺭﻥےکے ﻉﻡﻝکےﻝیےﻑیﺱ ﻭﺹﻭﻝ کی ﺝﺍﺕی ہے۔
 .5عمومی معلومات
الﺉﺏﺭیﺭی ﺍﺱٹﺍﻑ ﺩﺭﺥﻭﺍﺱﺕکﺭ ﺱکﺕﺍ ہےکہﺏی گُ ،
پﺵﺕیﺏﺱﺕے ﺍﻭﺭ ﺩیگﺭ ﺍﻕﺱﺍﻡکےﺕﻫیﻝےیﺍﺏﻫﺍﺭیﺏﻫﺭکﻡ ﺍﺵیﺍء ﺍﺱ ﻡﻕﺹﺩکیﻝﺉے
یﺱےﻥﻕﺹﺍﻥکی
یﻝﺉے ﺍﻥہیں ﺩے ﺩیے ﺝﺍﺉیں۔ ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭی ﺹﺭﻑ ﺍ
ﻕﻑﻝکﺭکے ﺭکﻫے ﺝﺍﺉیںیﺍﻡﺡﻑﻭﻅ ﺭکﻫﻥےک
ﻡﺥﺹﻭﺹﺍﻝکﺭﻭں ﻡیں ﻡ
ﻥﺱﺕہ ﺍﻭﺭﻑﺍﺵﻍﻑﻝﺕپﺍﺉی ﺝﺍﺉے۔
ﺫﻡہ ﺩﺍﺭ ہے ﺝﺱ ﻡیں ﺩﺍ
ﺏﺭﺍہ ﻡہﺭﺏﺍﻥی ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭی ﻡیں ﺍپﻥےﻕیﺍﻡکے ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﺱﺭے ﺁﻥےﻭﺍﻝﻭںکﺍ ﺥیﺍﻝ ﺭکﻫیں۔ ﺥﻝﻝ ﺍﻥگیﺯ ﺭﻭیے ﺍﻭﺭ ﺝﺍﻥﻭﺭﻭںکﺍ ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭی ﻡیں
یں کﻫﺍﻥےپیﻥے کی ﺍﺝﺍﺯﺕ ﺍﺱ کےﻝیے ﻡﺥﺹﻭﺹ کﻡﺭﻭںہی کےﻝیے ہے۔
الﻥﺍ ﻡﻡﻥﻭﻉ ہے۔ ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭی ﻡ
ﺍﺱٹﺍﻑ کی ﻁﺭﻑﺱے ﺩی گﺉی ہﺩﺍیﺍﺕپﺭﺕﻭﺝہ ﺩیں۔
ﺡﺹﻝ کﺭﺱکﺕے ہیں۔
ﻉﻝﻕہ ﺍﻉالﻥﺍﺕﺱےﺏﻫی ﺍ
ﺕﻑﺹیالﺕ ﻡﺕ
ﺕﻉﻡﺍﻝیﺍ ﺍﻝﺉﺏﺭیﺭیکے ﺽﺍﺏﻁﻭںﺱے ﻡﺕﻉﻝﻕ ﻡﺯیﺩ
ٹﻡ کےﺍﺱ
ﺁپ ﺁﺉ
ہمارا اسٹاف آپ کے کسی بھی سوال کے جواب کے لیے دستیاب ہے۔
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