
 ترجمة من اللغة لسويدية

 

ةالمتاح لوسائطمصلحة ا]شعار[   

 

وعالم الكتب الناطقة! ليجيموسمرحبا بكم في   
 

لدى لديه القدرة على الوصول إلى كتب الكالم عبر حساب مستخدم شخصي قوم برعايته كحاضن/ولي أمر الطفل الذي ت إن

.ليجيموس  

 

؟ناطقكتاب الالما هو   

استنادًا إلى قانون  ةناطقإنشاء كتب تقوم إم تي إم بمتاح بالفعل ككتاب مطبوع. القراءة لكتاب القيام ب هو طقانكتاب الال

بسبب ضعف أو المطبوع بشكل خاص لألشخاص الذين يعانون من صعوبة في قراءة النص  الكتب يتم تحميل حقوق النشر.

.مرض أو إصابة  

 

؟ليجيموس يما ه  

، يمكن للطفل استعارة بواسطة الحساب، إم تي إم. وسائط المتاحةة المسؤوليتها مصلحى هي مكتبة رقمية تتول ليجيموس

.سواء في المدرسة أو في أوقات الفراغ ليجيموس. يمكن للطفل استخدام ناطقةالكتب ال  

 

؟ليجيموس في وجدي ماذا  

لغات بال ناطقةواقعية. هناك أيضا كتب الكتب القصص ووالة، ناطقكتب الالمن  115 000أكثر من  ليجيموسيوجد في 

في الموقع:  ، هناك أيًضا نصوص وصور. ناطقةتقرأ النص فقط، ولكن في العديد من الكتب ال ناطقةكتب الالخرى. بع  األ  

هناك نصائح حول الكتب ومقاالت حول مواضيع مثيرة. يمكن للطفل أيضا أن يخبر اآلخرين عنتوجد   legenius.se/barn 

                                هذه الكتب.                                                                                                                   

  

 هكذا يمكن لألطفال قراءة الكتب الناطقة

يوس مفي اللوحة الرقمية )التابلت( أو بالكمبيوتر بتطبيق ليجي أون يقرأ األطفال الكتب الناطقة بعدة طرق: في الموبيل، أيمكن 

                                                                                                                        وس.مأو من موقع الويب ليجي

 

 الدعم الفني

 تبة شعبية أو مكتبة مدرسية. يمكن أن يتوجه الطفل إلى المكتبة والحصول علىيوس بواسطة مكمإدارة الحساب على ليجيتتم 

                                                                                                                     يوس.مالمساعدة في حساب ليجي

 

ليجيموساتفاقية المستخدم لـ    

، بسبب اإلعاقة، يجدونالذين شخاصاأل محمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر ويمكن استخدامها فقط من قبلالكتب  ●  

.صعوبة في قراءة النص المطبوع  

أشهر. يقوم الشخص  6ستعارة هي االق أو وضعه على رف الكتب فتعتبر هذه استعارة. فترة طعند تنزيل الكتاب النا ●

ه.الكتاب عن طريق محوإعادة ب  

.الكشف عنها لآلخرينعدم  جبالطفل يالخاص الستخدام لمعلومات تسجيل الدخول والكتب مخصصة   • 

 

 ماذا سيحدث إن خالف الطفل االتفاقية؟

ذا خالف الطفل االتفاقية، يفقد الحق في استخدام الخدمة   إ  • 

 •النشر الغير قانوني للكتب الناطقة هو انتهاك لقانون حق المؤلف ويمكن أن يؤدي إلى المقاضاة. عندما يتم تنزيل الكتاب 

 الناطق، يتم تمييز ذلك بمعلومات حول َمن الذي قام باستعارة الكتاب الناطق. في حالة النشر الغير قانوني، تستطيع

اب.إم تي إم تتبع الشخص الذي استعار الكت  

 

 

 

 

 

 



 حماية البيانات

البيانات األوربي. االسم وعنوان  حمايةتقوم إم تي إم بتخزين البيانات الشخصية الخاصة بك وطفلك وفقًا ألحكام قانون  

متنظري اللجوء يتم تسجيلها في سجل المؤقتة ل LMA ورقم بطاقةالبريد اإللكتروني والرقم الشخصي وتاريخ الميالد ورمز 

المستخدمين لدي إم تي إم. وينطبق نفس الشيء على اسم وتاريخ ميالد حاضن الطفل. يجب دائما أن يشمل سجل المستخدمين، 

منتظري اللجوء. ال يمكن أن تقوم إم تي إم بإصدار حساب إن عارضت ل المؤقتة بطاقةالاالسم وعنوان البريد اإللكتروني ورقم 

                                                                                                                                             في هذا التسجيل.

 

    لمشاركةلل بك لديك دائما الحق في اختيار عدم االتصا يمكن استعمال البيانات في عمل البحوث اإلحصائية وتقييم خدماتنا. 

 في البحوث. ويتم ذلك من خالل خدمة "صفحاتي" في موقع ليجيموس أو من خالل االتصال بمكتبتك.                                    

 

    فقط يتم تسجيل سري من السجل.  جزء يطلب األشخاص الذين لديهم بيانات شخصية محمية التعامل معها في يمكن أن 

LMA وعنوان البريد اإللكتروني أو تاريخ الميالد ورقم بطاقةلرقم الشخصي ا   ن بريده اإللكتروني، واسم  لطفلك وعنوا  

 وتاريخ ميالد الحاضن. ال يوجد سوى عدد محدو من األشخاص الذين يعملون في إم تي إم الذين يمكنهم االطالع على بياناتك.

البيانات في سياسة الخصوصية لدينا. ويمكن أن تجد ذلك على الموقع:يمكن قراءة المزيد حول كيفية تعاملنا مع   

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

 

يحق ل إم تي م تغير قواعد المستخدم لسبب مبرر. بصفتك حاضناً لطفلك الذي يستخدم ليجيموس، فتكون ملزماً بإحاطة نفسك 

علماً بالتغييرات وأن تقوم بأسرع وقت بالتبليغ إن كنت تعارض في التغييرات إلى خدمة اإلجابات، الموجودة في موقع إم تي 

                                                           .       ل إلى ليجيموس قد تنتهي حينئذ بمبادرة من إم تي إموقد يعني هذا أن إمكانية الدخوإم، 

 

، وهي صالحة ألجل غير مسمى.2018-5-22تم تحديث االتفاقية في   

 

 موافقة ولي األمر/الحاضن

ليجيموس. ل تسجيل الطفل كمستخدممنح موافقتك على ت حاضناستخدام هذا النموذج، فإنك بصفتك الب  

 

 بيانات الطفل

 

 االسم

___________________________________________ 

 

 الكنية

___________________________________________ 

 

البريد اإللكتروني الذي سيستخدم كاسم المستخدم في ليجيموس وإلرسال بيانا الدخول والمعلومات. يفضل تجنب عناوين 

لبريد اإللكتروني المرتبطة بمدرسة الطفل.ا  

___________________________________________ 

 الرقم الشخصي أو الرقم التنسيقي

___________________________________________ 

 

فاكتب تاريخ ميالده: يدإن كان الطفل كباحث عن لجوء في السو  

 تاريخ الميالد

___________________________________________ 

 (XX-XXXXX) LMA رقم البطاقة المؤقتة إل إم أ للباحثين عن اللجوء 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
LMA-مدة صالحية بطاقة 

_______________________________________________________________________ 

 

 بيانات الحاضن

 

 تاريخ الميالد

___________________________________________ 

 

 االسم

___________________________________________ 

 

 الكنية

___________________________________________ 

 

 اتفاقية المستخدم وحماية البيانات

 

.ليجيموس ، قرأت ووافقت على اتفاقية مستخدمحاضنأنا، ال  (  ) 

 )  ( أنا، الحاضن أوافق على أن تقوم شركة إم تي إم بجمع والتعامل مع بياناتي وبيانات طفلي بالطريقة التي تم وصفها

في حماية البيانات لسجالت المستخدمين لدي إم تي إم. يتضمن التعامل مع البيانات الشخصية من ضمن جملة أمور 

 التواصل والخدمات.

 

والمدينةالتاريخ   

 

___________________________________________ 

 توقيح الحاضن


