
  
 

 مرحبًا بك في المكتبة! 
 

في أمریكا، توجد المكتبات ألننا ملتزمون بأن نتأكد من أن كل شخص یعیش ھنا یمكنھ قراءة المعلومات وتعلمھا واستكشافھا لمساعدتھم 
اقة مكتبة لدیھ بطعلى تحسین حیاتھم. المكتبة عبارة عن مبنى یضم كتبًا وأفالًما وموسیقى وغیرھا من العناصر التي یمكن ألي شخص 

أن یقترضھا ویأخذھا إلى المنزل ویستخدمھا، ثم یرجعھا إلى المكتبة. إذا استعرت شیئًا ما ولم تعیده، فیجب علیك دفع ثمن الكتاب أو 
 الفیلم أو الموسیقى إلى المكتبة. وطالما ترجع ما تستعیره، فال توجد رسوم.

 
 

 الحصول على بطاقة المكتبة 

بطاقة مكتبة الستعارة أشیاء من المكتبة. وللحصول على بطاقة مكتبة، یجب إحضار معّرف یحمل صورة ومستند أو یحتاج الجمیع إلى 
برید یحتوي على عنوانك الحالي علیھ. یمكن أن یكون ھذا رخصة لسائق أو غیر سائق، أو بطاقة تفویض عمل، أو فاتورة مرافق، أو 

 عقد اإلیجار، أو وثائق سفر خاصة بك.
 

نك االستعانة بشخص یساعدك في ھذه العملیة إذا كنت بحاجة إلیھا، أو یستطیع أمین المكتبة االتصال بمترجم لمساعدتك. وسیعطیك یمك 
موظفو المكتبة بطاقة للمكتبة. لن تتم مشاركة المعلومات الخاصة بك وأنواع العناصر التي تستعیرھا مع أي شخص. تأكد من االحتفاظ 

 ن آمن وعدم السماح ألي شخص آخر باستخدامھا.بھذه البطاقة في مكا
 

 یمكن ألطفالك الحصول على بطاقة المكتبة الخاصة بھم أیًضا! انھم فقط بحاجة الى الوالدین لتوقیع النموذج الخاص بھم.
 
 

 استعارة العناصر

 تعارة.یمكنك استخدام بطاقة المكتبة الخاصة بك الستعارة العناصر من المكتبة. وھذا ما یسمى االس 
 

تحتوي بعض الفروع على ماكینات تتیح لك استعارة العناصر بنفسك. قد تكون قادًرا أیًضا على اختیار لغة مفضلة وطباعة اإلیصال  
 بتلك اللغة أیًضا. یوضح لك اإلیصال العناصر التي قمت باستعارتھا ومتى یتعین إعادتھا إلى المكتبة.

 
 مكتبات لمساعدتك.في أي فرع یوجد دائًما موظفون في ال 

 
 

 الخدمات والبرامج

 الرضع واالطفال والمراھقین ●
تعد المكتبة مكانًا رائعًا الصطحاب أطفالك، من أصغرھم وحتى األطفال في المدرسة الثانویة! یمكنھم االطالع على  ○

وسیقى واألفالم للمالكتب باللغة اإلنجلیزیة واللغات األخرى، بدًءا من كتب اللوحیة للرضع وحتى أقراص الموسیقى 
لألطفال األكبر. تحتوي الكثیر من الفروع على ألعاب مخصصة لالستعارة. یرحب موظفو المكتبة باألطفال 

 والمراھقین للمذاكرة أو قضاء الوقت مع أصدقائھم أو القراءة فقط.
 

و ستمتاع بقّصة مع الجدة أتضم المكتبة أیًضا أنشطة ترفیھیة لألطفال من جمیع األعمار. یمكن لألطفال الصغار اال  ○
أحد أفراد العائلة اآلخرین؛ ویمكن البنك أو ابنتك في المدرسة االستمتاع بالبرامج الخاصة بالعلوم والحیوانات والفن! 

 اطلب من موظفي المكتبة الحصول على تقویم ألوقات القصص والبرامج.



 
 

 الكبار ●
تقدم المكتبة العدید من األشیاء للكبار كما ھو الحال بالنسبة لألطفال. ھناك كتب باللغة اإلنجلیزیة وغیرھا من اللغات  ○

الكثیر من الخدمات اإللكترونیة التي یمكنك استخدامھا ببطاقة المكتبة وأفالم وموسیقى لالطالع علیھا باإلضافة إلى 
لبالغین الحضور للدراسة أو قضاء وقت مع األصدقاء أو استخدام الكمبیوتر أو یمكن أیًضا ل دون زیارة مبنى المكتبة.

مجرد القراءة. وتقدم المكتبة الكثیر من البرامج المختلفة للبالغین أیًضا! اطلب من موظفي المكتبة الحصول على 
 تقویم للبرامج.

 
 Wi-Fiأجھزة الكمبیوتر وخدمة  ●

المجانیة. أجھزة الكمبیوتر مجانیة لالستخدام في كل فرع  Wi-Fiخدمة  توفر جمیع فروع المكتبة ومكتبة المحمول ○
 من فروع المكتبة باستخدام بطاقة المكتبة الخاصة بك. إذا نسیت بطاقة المكتبة، فاطلب المساعدة من موظفي المكتبة.

 
لمكتبة تخدامھ في برنامج اإذا لم یكن لدیك الكثیر من الخبرة في استخدام أجھزة الكمبیوتر، فیمكنك معرفة كیفیة اس  ○

 مع فریق العمل المفید الخاص بنا. یمكن لموظفي المكتبة أن یعطیك جدوالً زمنیًا.
 

 إتاحة مترجم ●
یرید موظفو المكتبة أن یجعلوا وقتك في المكتبة ساًرا ومفیدًا. إذا كنت تشعر براحة أكبر عندما تتحدث مع مترجم  ○

 جى أن تطلب من موظفي المكتبة االتصال بأحدھم.لطرح األسئلة والحصول على معلومات، فیر
 
 

 تعلم اإلنجلیزیة

Mango Languages  ھو برنامج ممتع وسھل على اإلنترنت للتعلم الذاتي لتعلم اللغة اإلنجلیزیة. یمكنك استخدامھ مجانا باستخدام
 بطاقة مكتبتك.

 
التعلم فوًرا من خالل تحدید "وصول الضیف" أو یمكنك . یمكنك البدء في thelibrary.org/mangoجربھ من خالل الذھاب إلى  

 إنشاء كلمة مرور بحیث یمكنك في كل مرة تعود فیھا إلى الصفحة، المتابعة من حیث توقفت.
 

 
 مرحبًا بك في مكتبتنا! 

 نأمل أن تزورنا مراًرا وتكراًرا وأن تشعر بالراحة عندما تسأل موظفینا عن جمیع خدماتنا. 
 
 
 
 

) بموجب Institute of Museum and Library Servicesھذا المشروع من قبل معھد خدمات المتاحف والمكتبات (ویتم دعم 
 أحكام قانون خدمات المكتبة والتكنولوجیا التي تدیرھا مكتبة والیة میزوري، وھي شعبة تابعة لمكتب وزیر الدولة وأصدقاء المكتبة.


