
 
 

 

 و جهان کتاب های گویا خوش آمدید! Legimusبه)لگیموس(
کودیک که شما رسپرست)والدین(او هستید این امکان را دارد که از طریق یک حساب کاربری 

یس یآبد.  Legimusشخیص در)لگیموس(  به کتاب های گویا دستر

 کتاب گویا چیست؟

(از یک کتاتی است که از قبل به شکل کتاب چاپ شده وجود  کتاب گویا نسخه ثبت شدۀ)صوتر
کتاب های گویا را به کمک قانون حق تکثتر تهیه میکند.  این کتاب ها به شکل   MTMدارد.  

ی  خاص برای اشخایص خوانده شده است که به دلیل معلولیت، مرییصی یا آسیب، خواندن متر
 های چاپ شده برای شان مشکل میباشد. 

 چیست؟ Legimus)لگیموس(

س“یک کتابخانۀ دیجیتال است که  Legimus)لگیموس(  MTMیا ” ادارۀ رسانه های قابل دستر
مسئول آن میباشد.  کودکان میتوانند از طریق یک حساب کاربری کتاب های گویا را به امانت 

ند. کودک میتواند از )لگیموس(  هم در مکتب و هم در اوقات فراغت استفاده کند.  Legimusبگتر

 چه وجود دارد؟ Legimusدر 

کتاب گویا،هم کتاب های داستان و هم معلوماتر وجود دارد.    115000بیشتر از  Legimusدر 
ی   متر

َ
ی موجود میباشد. برخی از کتاب های گویا رصفا همچنان کتاب های گویا به زبان های دیگر نتر

ی میباشند.   در  ی و عکس ها نتر را از بر میخوانند،در حایل که تعداد زیادی از آنها حاوی متر
legimus.se/barn   .ی جالب وجود دارد راهنماتی در مورد کتاب ها و مقاالت در مورد مضامتر

ی دیگران را در مورد کتاب ها راهنماتی کند.    کودک میتواند خود نتر

 کودک میتواند کتاب های گویا را به این شکل بخواند

بایل، تابلیت یا کمپیوتر کودک میتواند کتاب های گویا را به اشکال مختلف بخواند:در تیلفون مو 
 .  webbspelaren Legimusیا هم توسط مرورگر ویب  legimusتوسط )اپ( 

 حمایت

توسط یک کتابخانۀ مکتب یا کتابخانۀ عامه اداره میشود. برای  Legimusحساب کاربری در 
 کودک میتواند به کتابخانۀ خود مراجعه کند.   Legimusدریافت کمک برای حساب کاربری 

 Legimusداد استفاده برای قرار 

توسط افرادی میتواند مورد •
َ

این کتاب ها توسط قانون حق تکثتر محافظت شده و رصفا
ی های چاپ شده برای شان مشکل  د که به دلیل یک معلولیت، خواندن متر استفاده قرار بگتر

 میباشد.  
میگذاریید،این کار ” سۀ کتابالماری/قف“زماتی که شما کتاب گویا را داونلود میکنید و یا آن را در •

ی  ی کتاب شمار میشود.  مدت امانت گرفتر ماه میباشد. کتاب با پاک   6به عنوان به امانت گرفتر
 کردن)از حافظۀ کمپیوتر( برگردانده میشود.  

اطالعات برای وارد شدن به سیستم و کتاب ها متخص برای استفادۀ خود کودک بوده و نیم •
 واگذار شد. توان آنها را به دیگران 



 هرگاه کودک قرارداد را نقض کند چه واقع میشود؟ 

 اگر کودک قرارداد را نقض کند،حق استفاده از این خدمات را از دست میدهد •
قانوتی کتاب های گویا یک جرم در برابر قانون حق تکثتر بوده و میتواند اقامۀ دعوا را • تکثتر غتر

یا داونلود میگردد، آنها با این اطالعات که چه کیس در تی داشته باشد. زماتی که کتاب های گو 
 ، قانوتی ی   MTMآنها را به امانت گرفته است نشاتی میگردد. در صورت تکثتر غتر میتواند پیگتر

 کند که چه کیس آن کتاب گویا را به امانت گرفته است.   

   مصئونیت اطالعات

MTM قت با مقررات حفاظت از اطالعات  اطالعات شخیص در مورد شما و کودک تان  را در مطاب
(GDPR, 2016/679/EU د. اسم،آدرس ایمیل و شمارۀ شناساتی یا (نگهداری نموده و آنها را بکار میتی

ی  MTMدر فهرست استفاده کننده های  LMAتاری    خ تولد و شمارۀ نمادین در کارت  ثبت میگردد.  عتر
ی   اعتبار دارد.  اسم،آدرس ایمیل و شمارۀ موضوع برای اسم و تاری    خ تولد رسپرست )والدین(کودک نتر

باید همیشه در فهرست استفاده کننده ها موجود  LMAشناساتی و یا تاری    خ تولد و شمارۀ نمادین در کارت 
ی یک قرارداد مخالفت نمایید  نیم تواند یک حساب کاربری را راه اندازی   MTMباشد.  هرگاه شما با چنتر

د.  شما کند. اطالعات میتواند برای اجرا ی برریس های احصائیوی و ارزیاتی ها از خدمات ما، صورت بیگتر
همیشه حق دارید تا در مورد که برای اجرای برریس ها با شما تماس گرفته شود، نه بگویید. این کار از 

یا هم از طریق تماس با کتابخانۀ تان،صورت  legimus.seدر ” Mina sidor”یا” صفحات من“طریق 
د.    میگتر

 

 
افرادی که دارای اطالعات شخیص مخفی میباشند میتوانند تقاضا نمایند تا اطالعات شخص در 
 شمارۀ شناساتی و آدرس ایمیل یا 

َ
مورد آنها در بخش محرمانۀ فهرست ثبت گردد.  در آنجا رصفا

 و   LMAتاری    خ تولد،شمارۀ نمادین در کارت 
 آدرس ایمیل کودک تان،همچنان اسم و تاری    خ تولد رسپر 

َ
ست)والدین( ثبت میگردد.  این رصفا

 اند که میتوانند این اطالعات را ببینند.  MTMیک تعداد محدودی افراد در 
 

 کاربرد اطالعات شخیص توسط ما،در پالییس ما در مورد حفظ حریم شخیص،  بیشتر 
ی

در مورد چگونگ
 بدست آورید.  / personuppgifter-av-www.mtm.se/hanteringبخوانید. این را میتوانید در

 
 MTM  مقررات استفاده را تغیتر بدهد.  به عنوان ، حق دارد تا بر اساس دالیل منطفر

استفاده میکند،مکلفیت دارید تا خود را به ابتکار  Legimusرسپرست)والدین(یک کودیک که از 
ات ) ات مخالف میباشید باید در این مورد خود از تغیتر گاه نگهدارید.هرگاه با تغیتر در مقررات(آ

ات )در  MTMبدون تاختر به خدمات پاسخگوتی  اطالع بدهید.     اگر شما با تغیتر
یس شما به  MTMمقررات(مخالفت دارید این موضوع باعث میگردد تا به ابتکار   Legimusدستر

 پایان یابد. 
 
 

 به روز ساخته شده است و تا اطالع ثاتی اعتبار دارد.  2018-05-22اری    خ این قرارداد به ت

 رسپرست)والدین(موافقت
با این فورم شما موافقت تان را به عنوان رسپرست برای ثبت نام نمودن کودک )تان( به عنوان 

 ارائه میدارید.  Legimusاستفاده کنندۀ 

 اطالعات در مورد کودک 

        اسم                     
_____________________________________________________________ 

                
ی

تخلص/اسم خانوادیک
_____________________________________________________________ 

http://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/


آن آدرس ایمیل که به شکل اسم کاربری و برای فرستادن اطالعات کاربری برای وارد شدن به 
 از ایمیل آدریس که وابسته به  Legimusرستادن معلومات در سیستم و ف

َ
به کار برده میشود. لطفا

ی  مکتب کودک میباشد، اجتناب ورزید. زیرا زماتی که کودک مکتب را تمام میکند آدرس مذکور نتر
 مسدود میگردد. 

_____________________________________________________________ 
)شمارۀ شناساتی برای افرادی که ثبت دفتر احوال samordningsnummer شمارۀ شناساتی یا 

نفوس نیم باشند( 
_____________________________________________________________ 

 اگر کودک در سویدن پناهجو است: 

تاری    خ تولد                      
_____________________________________________________________ 

                               LMA        XX-XXXXXشمارۀ کارت 
                          _____________________________________________________________ 

               LMAزماتی اعتبار کارت 
_______________________________________           ______________________ 

 اطالعات در مورد رسپرست

تاری    خ تولد                      
_____________________________________________________________ 

 
اسم                             

_____________________________________________________________ 
 

                تخلص/اسم 
ی

خانوادیک
_____________________________________________________________ 

 

 قرارداد کاربری و محافظت از اطالعات

ایط کاربری   را خوانده و آن را یم پذیرم.  Legimus) (من، رسپرست، رسر
قانون حفاظت  مطابق MTM) (من،رسپرست، با جمع آوری و کاربرد اطالغات شخیص کودک من توسط 

،موافقت دارم.   کاربرد اطالعات شخیص از جمله MTMاز اطالعات شخیص برای استفاده کننده های 
یان در مورد خدمات میباشد.  ندۀ ارتباط با مشتر  در برگتر

 
 محل و تاری    خ 

 
_____________________________________________________________ 

 امضاء رسپرست 
 

__________________________________________________ 
 


