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خوشآمدید

راهنام برای تازه واردها
کتابخانه عمومی دنور فضاهای دوستانهای دارد که در این فضاها همه
برای اکتشاف ،آموخنت ،آفرینﺶ و احساس تعلﻖ آزاد هستند .این کتابخانه
در شهر دنور  ۲۶شعبه دارد و با تﺄمین منابع اساسی که به ارتباط ،رشد و
شکوفایی کمک میکنند ,اجتامع را شکل میدهد .متام خدمات هم رایگان
است.

از همه در کتابخانه استقبال میشود.

حقیققت دارد .همه کسانی که در ایالت کلرادو هستند می توانند از این
کتابخانه رایگان استفاده کنند  -محل تولد و مدت اقامت در کلرادو اصال
مهم نیست.

چه کاری می توانید در کتابخانه انجام دهید؟

در کتابخانه کارهای زیادی هست که شام می توانید انجام دهید .خوش
آمدید:
کتاب ها ،مجالت ،فیلم ها و موزیک را به مدت  1تا  3هفته به خانه
بربید .بسیاری از مواد آنالین در دسرتس هستند.
ازکامپیوترها ،پرینرتها و دستگاه های کپی استفاده کنید.
از یک کتابدار بخواهید در پیدا کردن اطالعات به شام کمک کند.
انگلیسی یاد بگیرید.

برای آزمون شهروندی مﻄالعه کنید.
با منابع اجتامع و منافع عمومی آشناشوید و رابﻄه برقرار کنید.
در پیدا کردن شﻐل از دیگران کمک بگیرید.
برای ﴍوع کسﺐ و کار از دیگران کمک بگیرید.
منابع و فعالیت های رسگرم کننده برای بﭽه ها پیدا کنید.
در تکالیف خود کمک بگیرید.
به کالس ها و رویدادهای رسگرم کننده بروید.
از ابزارهایی مانند ماشین های دوخت ،تجهیزات ضبط و پرینرتهای س
هبعدی استفاده کنید.

آیا به کارت کتابخانه نیاز دارم؟

شام برای دسرتسی به رویدادها و برنامه هایی مانند پالزا ،قصهخوانی،
کالس های رایانه ای یا آزمایشگاه ایده ،به کارت کتابخانه نیاز ندارید.
کارتهای کتابخانه رایگان هستند و ثبت نام آسان است! با کارت
شناسایی عکس دار و آدرس معترب به یکی از شعبه های کتابخانه عمومی
دنور رس بزنید .کارت شناسایی عکسدار می تواند هر کارت شناسایی
دولتی ،گذرنامه از هر کشور یا شناسنامه کنسولی باشد.

کالس های کامپیوتر
کالس ها و مترین های فردی در طیف گسرتده ای از موضوعات
فنآوری ،از ساده تا پیرشفته ،ارائه شده به زبان انگلیسی و اسپانیایی.

چیزهایی که می توانید با کارت از کتابخانه امانت بگیرید:
کتابها و کتابهای الکرتونیک
کتاب های صوتی و کتاب های صوتی الکرتونیک
فیلم ها (روی  DVD، BluRayو آنالین)
موسیقی (روی سی دی و آنالین)
مجالت و مجالت دیجیتال
روزنامه ها
دسرتسی شبکه بیسیم
بلیط موزه و پارک های دولتی
به عالوه امکانات بسیاردیگر!

برنامه ها و خدمات

از وبسایت کتابخانه denverlibrary.org-دیدن کنید تا اطالعات مربوط
به برنامه ها و خدمات و پیدا کردن برنامه ها در متام  26محل کتابخانه
عمومی دنور را ببینید.
پالزاها ( میدانها)
 Plazasفضاهایی روبازی هستند که مهاجران از رسارس جهان با منابع
و افراد جدید مالقات می کنند و آشنا میشوند .فعالیتها شامل مترین
زبان انگلیسی ،آمادگی برای شهروندی ،کمک در کامپیوتر ،هرن و صنایع
دستی ،مشارکت اجتامعی و موارد دیگر.
منابع اجتامعی
مالقات با متخصص برای کمک در منابع اجتامعی مانند پناهگاه ،مسکن،
غذا ،منافع عمومی ،سالمت روان ،مراقبت های پزشکی ،درمان مواد
مخدر ،و بیشرت  ...فقط سوال کنید!
داستان خوانی
داستان ها ،آهنگ ها ،شعر ها و موارد دیگر برای نوزادان ،کودکان و
والدین یا مراقبان آنها به زبان انگلیسی و اسپانیایی ارائه شده است.
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آزمایشگاههای ایده
 :ideaLABفضاهای کاری فضاهای عمومی آزاد هستند تا همه چیز را
در آنها بتوانید بسازید IdeLABs .کتابخانه به هر کسی کمک می کند
تا وب سایت ها ،فیلم ها ،بازی ها ،موسیقی و غیره را بسازد .در حالی
که تجهیزات در هر مکان متفاوت است ،آزمایشگاه ایده در کتابخانه
شعبه  :Rodolfo “Corky” Gonzales focuses on textilesبا ماشین
های دوخت ،ماشین آالت و چرخ نخ ریسی به مردم کمک می کند
همه چیز را از جمله لباس ،سفره ،هرن پارچه و غیره را درست کنند .با
تجهیزات پیرشفته و پشتیبانی کارکنان فنی IdeLAB ،ها دسرتسی رایگان
به منابع دارند که در غیر این صورت ممکن است از دسرتس خارج
باشند .کارت کتابخانه الزم نیست.

کلامتی که ما استفاده می کنیم

borrow or check outامانت گرفنت یا بردن کتاب :برای یک دوره
زمانی به خانه أقالم را به خانه بربید.
due dateتاریخ تحویل :روزی که اقالم باید به کتابخانه بازگردانده
شود.
materials or itemsموارد یا مواد :کتاب ها ،فیلم ها ،موسیقی ها و
چیزهای دیگر که کتابخانه برای شام دارد.
Librarianکتابدار :یک متخصص آموزش دیده که می تواند به شام
کمک کند یاد بگیرید که چگونه از کتابخانه استفاده کنید و چگونه
اطالعات مورد نیاز خود را پیدا کنید.
library cardکارت کتابخانه :کارت عضویت رایگان است که شام
باید برای امانت گرفنت از کتابخانه داشته باشید.
photo IDکارت شناسایی عکسدار :کارت شناسایی که نام و عکس
شام را نشان می دهد .این کارت می تواند یک کارت شناسایی دولتی
باشد ،گذرنامه ای از هر کشوری و یا یک کارتشناسایی کنسولگری.
هر چه که دارید با خود بیاورید ،ما با شام کار می کنیم تا یک کارت
کتابخانه ای صادر کنیم.
proof of addressاثبات آدرس :یک قبض و یا یک بسته پستی با نام
شام که ثابت می کند که شام در آن مکان زندگی می کنید.
 receiptرسید :یک برگه کاغذ که نشان می دهد که شام چه اقالمی
شام امانت گرفتهاید و چه زمانی آنها را باید پس بدهید.
renewمتدید :درخواست امانت گرفنت برای مدت اضافی.
returnبرگرداندن :برگرداندن اقالم به کتابخانه.

