
اهال وسهال 
بكم هنا

دليل للقادمني الجدد
تواصل مع موارد املجتمع واملنافع العامة

الحصول عىل مساعدة يف العثور عىل وظيفة

الحصول عىل مساعدة يف بدء عمل تجاري

البحث عن املوارد واألنشطة الرتفيهية لألطفال

الحصول عىل مساعدة يف الواجبات املدرسية

الذهاب إىل الفصول واملناسبات الرتفيهية

استخدم أدوات مثل آالت الخياطة ومعدات التسجيل والطابعات ثالثية 

األبعاد

هل أحتاج إىل بطاقة مكتبية؟
ال تحتاج إىل بطاقة مكتبية لحضور األحداث والربامج مثل بالزا أو وقت 

القصص أو دروس الكمبيوتر أو ايديا الب . البطاقات املكتبية مجانية 

وسهلة للتسجيل! قم بزيارة أي موقع ملكتبة دنفر العامة مع بطاقة هوية 

تحمل صورة وإثبات العنوان. ميكن أن تكون صورة بطاقة الهوية هي 

بطاقة الهوية الي دولة أو جواز السفر من أي بلد أو الهوية القنصلية.

وفر مكتبة دنفر العامة أماكن ترحيب حيث يتمتع الجميع بحرية 

االستكشاف والتعلم واإلبداع واالنتامء. من خالل 26 موقًعا يف جميع أنحاء 

املدينة ، تبني املكتبة املجتمع من خالل توفري املوارد األساسية التي تساعد 

الناس عىل التواصل والنمو واالزدهار. وكل ذلك مجانًا.

الجميع مرحب بهم يف املكتبة
انها حقيقة. ميكن للجميع يف كولورادو استخدام مكتبة دنفر العامة مجانًا 

- بغض النظر عن املكان الذي ولدت فيه أو مدة زيارتك.

ماذا ميكنك أن تفعل يف املكتبة؟
هناك الكثري ميكنك القيام به يف املكتبة. اهال وسهال بكم يف:

استعارة الكتب واملجالت واألفالم واملوسيقى لتأخذها إىل املنزل ملدة 

3-1 أسابيع. العديد من املواد متاحة عىل االنرتنت.

استخدم أجهزة الكمبيوتر و الطابعات والناسخات

اطلب من أمني املكتبة املساعدة يف العثور عىل املعلومات

تعلم اإلنجليزية

دراسة الختبار الحصول عىل الجنسية األمريكية )املواطنة(



Arabic 7.16.19

أوقات القصص

القصص واألغاين والقوايف وأكرث لألطفال الرضع واألطفال الصغار وآبائهم أو 

مقدمي الرعاية املقدمة باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية.

دروس الكمبيوتر

فصول ومامرسة فردية حول مجموعة واسعة من مواضيع التكنولوجيا ، 

من األسايس إىل املتقدم ، مقدمة باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية.

ايديا  الب

ايديا الب :مساحات الويب هي مساحات مجتمعية مجانية لصنع األشياء. 

تساعد فكرة املكتبة يف إنشاء مواقع ومقاطع فيديو وألعاب وموسيقى 

وغري ذلك الكثري. عىل الرغم من اختالف املعدات يف كل موقع ، فإن فكرة 

االيديا الب املوجودة يف مكتبة رودولفو “كورىك” جونزاليس الفرعية تركز 

عىل املنسوجات: آالت الخياطة ، وتلوح يف األفق عجلة الدوران التي 

تساعد الناس عىل صنع جميع أنواع األشياء ، مبا يف ذلك املالبس واللحف 

وفن النسيج وغريها. بفضل املعدات املتطورة ودعم املوظفني الفنيني ، 

توفر فكرة االيديا الب إمكانية الوصول املجاين إىل املوارد التي قد تكون 

بعيدة عن متناول اليد.غري مطلوبة بطاقة مكتبية.

الكلامت التي نستخدمها
borrow or check outاالقرتاض أو املغادرة: أن تأخذ العنرص اىل 

املنزل لفرتة من الوقت.

due date تاريخ االستحقاق: اليوم الذي يجب فيه إرجاع العنرص إىل 

املكتبة.

items or materials العنارص أو املواد: الكتب واألفالم واملوسيقى 

وأشياء أخرى متتلكها املكتبة لتستخدمها.

Librarian أمني مكتبة: محرتف مدرب ميكنه مساعدتك يف تعلم 

كيفية استخدام املكتبة وكيفية العثور عىل املعلومات التي تحتاجها.

library card بطاقة املكتبة: بطاقة عضوية مجانية تحتاجها الستعارة 

مواد من املكتبة.

photo ID صورة بطاقة الهوية: بطاقة هوية توضح اسمك وصورة 

لك. ميكن أن يكون جواز سفر دولة أو جواز سفر من أي بلد أو 

قنصلية أحرض ما لديك وسنعمل معك لعمل بطاقة مكتبة.

proof of address إثبات العنوان: فاتورة أو قطعة أخرى من الربيد 

تحمل اسمك تثبت مكان إقامتك.

receipt إيصال: قطعة من الورق تُظهر العنارص التي قمت بسحبها 

وموعد استحقاقها.

renew التجديد: طلب استعارة املواد لوقت إضايف.

return العودة: إعادة املواد إىل املكتبة.

األشياء التي ميكنك استعارتها من املكتبة باستخدام 

بطاقة:
الكتب والكتب اإللكرتونية

الكتب املسموعة والكتب الصوتية

أفالم )عىل دي يف دي ، بلو ري والبث عرب اإلنرتنت(

املوسيقى )عىل قرص مضغوط وتدفق عرب اإلنرتنت(

املجالت واملجالت الرقمية

الصحف

شبكة واي فاي

اذن دخول املتاحف واملتنزهات العامة 

و أكرث من ذلك بكثري!

الربامج والخدمات
 - denverlibrary.org - تفضل بزيارة موقع الويب الخاص باملكتبة

للحصول عىل معلومات حول الربامج والخدمات وللعثور عىل الربامج يف 

جميع مواقع مكتبة دنفر العامة البالغ عددها 26 موقًعا.

بالزا

بالزا هي مساحات مفتوحة للمجتمع حيث يتواصل املهاجرون من جميع 

أنحاء العامل باملوارد والتعرف عىل أشخاص جدد. تشمل األنشطة مامرسة 

اللغة اإلنجليزية ، وإعداد املواطنة ، ومساعدة الكمبيوتر ، والفنون 

والحرف ، وبناء املجتمع وأكرث من ذلك.

موارد املجتمع

قابل أخصائيًا للمساعدة يف تفقد موارد املجتمع مثل املأوى والسكن 

والغذاء واملزايا العامة والصحة العقلية والرعاية الطبية وعالج تعاطي 

املخدرات وغري ذلك ... اسأل فقط!


