
 
 

 

 و دنیای کتاب های گویا خوش آمدید! Legimusبه 
كودیك كه رسپرستی وی را برعهده دارید این امکان را دارد که از طریق یک حساب کاربری شخیص 

یس داشته باشد.  Legimusدر   به كتاب های گویا دستی

 کتاب گویا چیست؟

ت چاپ شده وجود کتاب گویا صدای ضبط شده بازخوانی کتانی است که پیش از این بصور 
س( کتاب های گویا را بر اساس قانون کتی  MTMداشته است.  )اداره دولتی رسانه های در دستی

رایت )حقوق انحصاری( ارائه یم دهد. این کتاب ها به ویژه برای افرادی که به علت اختالل، 
ی چاپ شده مشکل دارند، بازخوانی یم شوند.   برای خواندن متی

ی
 بیماری یا آسیب دیدیك

Legimus چیست؟ 

Legimus  ،س ، مسئولیت MTMیک کتابخانه دیجیتایل است که اداره دولتی رسانه های در دستی
ی حساب کاربری شخیص، کودک یم تواند کتاب های گویا را به امانت  آن را برعهده دارد. با داشتی

د. کودک یم تواند از   د. هم در مدرسه و هم در اوقات فراغت استفاده کن Legimusبگتر

هایی وجود دارد؟ Legimusدر 
ز  چه چی 

کتاب گویا، هم داستانی و هم واقیع، وجود دارد. کتاب های گویا   115 000بیشتی از  Legimusدر 
ی را بازخوانی یم کنند، اما در  ی وجود دارند. برخی از کتاب های گویا تنها متی به زبان های دیگر نتر

ی  ی و تصاویر نتر  legimus.se/barnوجود دارند. در وب سایت بسیاری از کتاب های گویا متی
ی یم  ی وجود دارد. کودک خود نتر پیشنهادانی در مورد کتاب ها و مقاالت با موضوعات هیجان انگتر

 تواند درباره کتاب ها به دیگران پیشنهاد بدهد. 

 کودک به این صورت یم تواند کتاب های گویا را بخواند

ش های مختلفی بخواند: بر روی تلفن همراه، تبلت یا  کودک یم تواند کتاب های گویا را به رو 
 . webbspelaren Legimusو یا با  legimusکامپیوتر از طریق برنامه 

 پشتیبایز 

توسط یک کتابخانه عمویم یا کتابخانه مدرسه اداره یم شوند.   Legimusحساب های کاربری در 
ی در مورد حساب کاربری   به کتابخانه مراجعه کند.  Legimusکودک یم تواند برای کمک گرفتی

 Legimusتوافقنامه کاربری 

کتاب ها توسط قانون کتی رایت محافظت یم شوند و تنها  افرادی که به علت یک اختالل •   
ی چاپ شده مشکل دارند، مجاز هستند که از آن ها استفاده کنند.   برای خواندن متی

( قرار یم دهید، Bokhyllanرا در قفسه کتاب )هنگایم که یک کتاب گویا را دانلود یم کنید یا آن • 
ی کتاب ها  ی کتاب در نظرگرفته یم شود. زمان به امانت گرفتی ماه یم باشد.  6به عنوان امانت گرفتی

 شما با پاک کردن کتاب، آن را بازیم گردانید. 
اطالعات ورود به سیستم و کتاب ها برای استفاده شخیص خود کودک در نظر گرفته شده و • 

 باید که در اختیار دیگران گذاشته شود. ن



 یم افتد ؟ 
ی
 اگر کودک توافقنامه را نقض کند چه اتفاق

 اگر کودک این توافقنامه را نقض کند، حق استفاده از این رسویس را از دست یم دهد. • 
قانونی کتاب های گویا نقض قانون کتی رایت است و یم تواند منجر به پیگرد •  پخش کردن غتر

 شود. هنگایم که کتابهای گویا دانلود یم شوند، اطالعات آن فردی که کتاب گویا را به قانونی 
ی    MTMامانت گرفته است، ثبت یم شود. در صورت پخش غتر قانونی کتاب ها،  میتواند پیگتر

 کند که چه فردی کتاب گویا را به امانت گرفته است. 

   حفاظت از داده ها 

MTM ه و استفاده یم  داده های شخیص شما و ف ی محافظت از داده ها ذختر رزند شما را بر اساس قوانتر
، آدرس ایمیل و شماره شناسانی فردی یا تاری    خ تولد و GDPR, 2016/679/EUکند )

ی
(. نام و نام خانوادیك

ی امر در مورد نام و تاری    خ تولد  MTMدر بانک اطالعانی کاربران  LMAشماره کارت  ثبت یم شود. همتر
، آدرس ایمیل و شماره شناسانی فردی یا تاری    خ تولد رسپرست کو 

ی
ی صدق یم کند. نام و نام خانوادیك دک نتر

ی LMAو شماره کارت  باید همیشه در بانک اطالعانی کاربران وجود داشته باشد.  اگر شما با ثبت چنتر
ی صادر کند. اطالعات ثبت نخواهد توانست برای شما حساب کاربر  MTMاطالعانی مخالف هستید، 

د. شما  شده ممکن است برای انجام نظرسنجی های آماری و ارزیانی خدمات ما مورد استفاده قرار بگتر
کت کردن در نظرسنجی نه بگویید.  این کار را یم توانید از طریق "  همیشه حق دارید به تماس برای رسر

Mina sidor  صفحات من( در وب سایت( "legimus.se  از طریق تماس با کتابخانه انجام دهید.  و یا 
 

 
افرادی که اطالعات شخیص محافظت شده دارند یم توانند درخواست کنند که داده های آن ها 

د. در آن بخش فقط شماره شناسانی  در بخش محرمانه بانک اطالعانی مورد استفاده قرار گتر
 کودک شما و   LMAفردی و آدرس ایمیل یا تاری    خ تولد، شماره شناسانی کارت 

ی نام و تاری    خ تولد رسپرست ثبت خواهد شد. فقط تعداد محدودی از افراد  آدرس ایمیل، همچنتر
 یم توانند اطالعات ثبت شده را ببینند.  MTMدر 
 

ی اطالعات شخیص در سیاست حفظ حریم خصویص ما بیشتی بخوانید. سیاست   بکارگتر
ی

درباره چگونگ
 خواهید یافت.  / personuppgifter-av-www.mtm.se/hanteringحفظ حریم خصویص ما را در 

 
 MTM   .تغیتر دهد ، ی یک دلیل منطفی ی کاربری خود را، در صورت داشتی این حق را دارد تا قوانتر

ات احتمایل  استفاده یم کند، شما  Legimusبه عنوان رسپرست کودیك که از  وظیفه دارید تا تغیتر
ات در خدمات پاسخگونی  مخالف هستید، بدون  MTMرا دنبال کنید و در صورنی که با این تغیتر

ات مخالف باشید، این بدان معتی است که  درنگ مخالفت خود را اعالم کنید. اگر با تغیتر
یس شما به   خاتمه یابد.   MTMممکن است توسط  Legimusدستی

 
 

 به روز شده است و تا اطالع ثانوی معتتی یم باشد.    22-05-2018توافقنامه در تاری    خ این  

 رضایت رسپرست
از طریق این فرم، شما به عنوان یک رسپرست رضایت خود از ثبت شدن نام فرزندتان به عنوان 

 را اعالم یم کنید.  Legimusیک کاربر 

 اطالعات فردی کودک

 نام
 _______________________ ______________________________________ 

 
ی

 نام خانوادیك
 _____________________________________________________________ 

ی برای ارسال جزئیات ورود به  Legimusآدرس ایمیل که به عنوان شناسه کاربری برای  و همچنتر
آدرس ایمیل مرتبط با مدرسه  سیستم و ارسال اطالعات استفاده یم شود. تا جای ممکن از دادن 

 کودک اجتناب کنید، به این دلیل که آن ایمیل پس از پایان مدرسه لغو خواهد شد. 

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


 _____________________________________________________________ 
 

ی
 شماره شناسانی فردی یا شماره هماهنگ

 __________________________________________________________ ___ 

 اگر کودک در سوئد پناهجو است: 

 تاری    خ تولد
 _____________________________________________________________ 

 LMA (XX-XXXXX)شماره 
 _____________________________________________________________ 

  LMAتاری    خ اعتبار کارت  
 ___________________________________________ __________________ 

 اطالعات رسپرست

 تاری    خ تولد
 _____________________________________________________________ 

 
 نام

 _____________________________________________________________ 
 

  
ی

 نام خانوادیك
 _____________________________________________________________ 

 

 فقنامه کاربری و حفاظت از داده هاتوا

 را خوانده و تأیید یم نمایم.  Legimus)  ( اینجاب، رسپرست کودک، توافقنامه کاربری 
ی اطالعات شخیص خود و فرزندم، به شیوه ای که در  )  ( اینجاب، رسپرست کودک، جمع آوری و بکارگتر

 تأیید یم نمایم. تعریف شده است، را  MTMحفاظت از داده های بانک اطالعانی 
ی در مورد خدمات ارائه شده    ی اطالعات شخیص به معنای ارتباط با مشتی از جمله موارد دیگر، بکارگتر

 یم باشد. 
 

 محل و تاری    خ 
 

 _____________________________________________________________ 
 امضاء رسپرست 

 
 ______________________________________________ ____ 

 


