तपाईंलाई यहाँ
स्ागत ्छ

नयाँ आउनेहरूको लामग एक िाग्डदि्डक
रेनवर पब्ब्क लाइब्ेरीले सबैलाई अ�ेषण, ससक्, ससि्डना र स�� नन: िुल्क
हुने ररति ठाउँ हरूलाई स्ागत गद्ड्छ । िहर भरर 26 वटा स्ानहरु िाफ्ड त,
लाइब्ेरीलाई आवश्यक स्ोतहरू प्दान गरी सिुदायलाई सहयोग गद्ड्छ िसले
िाननसहरूलाई कने� गन्ड, नवकास गन्ड र सफल बनाउन िद्दत गद्ड्छ। र, यो
सबैको लामग ननःिुल्क ्छ।

सबैिनालाई लाइब्ेरीिा स्ागत ्छ

यो साँचो हो। कोलोरारोका सबैिनाले ननिुल्क रेनवर पब्ब्क लाइब्ेरीको प्योग
गन्ड सक्छन् - तपाईं कहाँ ि��नु भयो वा तपाईंले कनत लािो भ्रिण गनु्डहुन्छ
भनन कु नै फरक पद�न।

तपाईंले लाइब्ेरीिा के गन्ड सक्ु हुन्छ�

त्हाँ लाइब्ेरीिा तपाईंले धेरै गन्ड सक्ु हुन्छ। तपाईंलाई नन� कु राहरूिा स्ागत ्छ:
1-3 ह�ाको लामग घर ललन ककताबहरू, पमत्रकाहरू, चलचचत्रहरू र सं गीत
उधारो ललनुहोस्। धेरै सािग्रीहरू अनलाइन उपल� ्छन्।
कम्प्ुटर, नप्�र र प्नतललनपहरूको प्योग गनु्डहोस्
सूचना खो�को लामग एक लाइब्ेररयनलाई सो�हु ोस्
अंग्रेिी ससक्ु होस्
नागररकता परीक्णको लामग अ�यन गनु्डहोस्
सािुदाययक स्ोतहरू र साव्डिननक फाइदाहरूसँ ग िोर्नुहोस्

नौकरी पाउन िद्दत ललनुहोस्
व्यवसाय सुरु गन्ड िद्दत ललनुहोस्
बच्ाहरूको लामग स्ोतहरू र रिाइलो गनतनवसधहरू खो�ुहोस्
आफ्नो गतृहकाय्डको साथ िद्दत पाउनुहोस्
कक्ाहरू र रिाइलो घटनाहरूिा िानुहोस्
ससलाई मिससनहरू, रेक�रङ उपकरणहरू, र 3D िुद्रकहरू िस्ा
उपकरणहरूको प्योग गनु्डहोस्

के िलाई लाइब्ेरी कार्ड चाकहन्छ�

तपाईंलाई घटनाहरू र काय्डक्रिहरू प्ािा, स्ोरीटाइि, कम्प्ुटर कक्ाहरू वा
ideaLABs भाग ललन लाइब्ेरी कार्डको आवश्यकता पद�न। लाइब्ेरी कार्डहरू
ननःिुल्क ्छन् र साइन अप गन्ड यो सजिलो ्छ! एक फोटो पकहचान कार्ड र
ठे गानाको प्िाणको साथ कु नै पनन रेनवर पब्ब्क लाइब्ेरी स्ानिा िानुहोस्।
फोटो आईरी कु नै पनन राज्य आइरी, कु नै देिबाट पासपोट्ड, वा कन्ुलर आईरी
हुन सक्छ।

कम्प्युटर कक्षाहरू
प्राविधिक विषयहरूको एक विस्तृत श्रृंखलामा कक्षाहरू र व्यक्तिगत अभ्यास,
आधारभुत देखि उन्नत सम्म, अंग्रेजी र स्पेनीमा प्रस्तुत गरिएको।
ideaLABs
ideaLAB: Makerspaces चीजहरू बनाउन नि: शुल्क सामुदायिक रिक्त
स्थानहरू हो। पुस्तकालयको ideaLAB लाई वेबसाइटहरू, भिडीयोहरू,
खेलहरू, सङ्गीत र थप बनाउन मद्दत गर्दछ। उपकरण प्रत्येक स्थानमा भिन्न
हुँदा, रोडफोलो &quot;कोर्की&quot; गोंजलेलेजको ideaLAB शाखा
लाइब्रेरीको कपडाहरुमा के न्द्रित छ: सिलाई मिसिनहरू, एक ढोका र चर्खाले
मानिसहरूलाई कपडे, रौल्ट, कपडा, गद्दा र अधिक सहित सबै प्रकारको कु राहरू
बनाउन मदत गर्दछ। परिष्कृ त उपकरणहरू र प्राविधिक कर्मचारीहरूको समर्थन,
ideaLABs ले स्रोतहरूमा निःशुल्क पहुँच दिन्छ जुन अन्यथा पहुँचबाट बाहिर
हुन सक्छ। कु नै लाइब्रेरी कार्ड आवश्यक छै न।

तपाईंले कार्डले लाइब्रेरीबाट कु राहरू लिन सक्नु हुन्छ:
किताबहरू र ईबुकहरू
अडियोबक्स र अडियो eBooks
चलचित्रहरू (डीभीडी, ब्लुरेय र स्ट्रीमिङ अनलाइनमा)
सं गीत (सीडी र अनलाइन स्ट्रिमिङमा)
पत्रिका र डिजिटल पत्रिकाहरू
समाचार-पत्र
Wi-Fi हटस्पटहरू
सं ग्रहालय र राज्य पार्क पासहरू
साथै धेरै बढी!

कार्यक्रम र सेवाहरू

कार्यक्रमहरू र सेवाहरूको बारेमा जानकारीको लागि लाइब्रेरीको वेबसाइट—
denverlibrary.org — मा जानुहोस् र सबै 26 डेनवर पब्लिक लाइब्रेरी
स्थानहरूमा प्रोग्रामहरू फे ला पार्नुहोस्।
प्लाजाहरू
प्लाजाहरू खुला सामुदायिक स्थान हुन् जहाँ सारा सं सारभरिका आप्रवासीहरू
स्रोतसँ ग जोड्छन् र नयाँ व्यक्तिलाई भेटछ
् न्। क्रियाकलापहरूले अंग्रेजी भाषा
अभ्यास, नागरिकताको तयारी, कम्प्युटर मद्दत, कला र शिल्प, सामुदायिक भवन
र अन्य कु राहरूको समावेश गर्दछ।
सामुदायिक श्रोतहरू
सामुदायिक स्रोतहरू जस्तै आश्रित, आवास, खाना, सार्वजनिक लाभ, मानसिक
स्वास्थ्य, मेडिकल हेरविचार, पदार्थ प्रयोगको उपचार, र थप नेभिगेट गर्न
सहयोगको लागि एक विज्ञलाई भेटन् ुहोस्

हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरू

borrow or check out: उधारो वा जाँच गर्नुहोस्: समय अवधिको
लागि घर लिन।
due date: बाँकी मिति: ती वस्तुलाई लाइब्रेरीमा फर्काउनु पर्ने दिन।
items or materials: वस्तुहरू वा सामग्रीहरू: किताबहरू,
चलचित्रहरू, सं गीत, र अन्य कु राहरू जुन लाइब्रेरी प्रयोग गर्न तपाईंको
स्वामित्वमा हुन्छ।
Librarian: लाइब्रेरियन: एक प्रशिक्षित पेशेवर जसले तपाईंलाई कसरी
लाइब्रेरीको प्रयोग गर्ने र तपाईंलाई आवश्यक जानकारी पत्ता लगाउने भनि
मदत गर्न सक्छ।
library card: लाइब्रेरी कार्ड: एक नि: शुल्क सदस्यता कार्ड जसले
तपाईंलाई लाइब्रेरीबाट सामग्री उधारो लिन आवश्यक हुन्छ।
photo ID: फोटो आईडी: एक पहिचान कार्ड जसले तपाईंको नाम र
तपाईंको फोटोई देखाउँ दछ। यो एक राज्य आई.डी., कु नै पनि देश वा
कन्सुलर आइडीको पासपोर्ट हो। तपाईंसँ ग के छ ल्याउनुहोस् र हामी
तपाईंको लाइब्रेरी कार्ड बनाउन काम गर्नेछौं।
proof of address: ठे गानाको प्रमाण: एक बिल वा तपाईंको नामको
सहितको मेलको अर्को टुक्राले तपाईं कहाँ बस्हुनु न्छ भनि प्रमाणित गर्दछ।
receipt: रसीद: कागजको एक टुक्राले तपाईंले के कस्ता कु राहरूको जाँच
गर्नुभएको छ र कहिले सम्म तिनिहरू बाँकी हुन्छ भनि देखाउँ छ।
renew: नविकरण: अतिरिक्त समयको लागि सामग्रीहरू उधारो लिने
अनुरोध।
return: फिर्ती: लाइब्रेरीमा सामग्री ल्याउन।

कथासमय
बच्चाहरू, साना बच्चाहरू र तिनीहरूका आमाबाबु वा हेरचाहकर्ताहरूका लागि
कथाहरू, गीतहरू, कविताहरू र थप अंग्रेजी र स्पेनीमा प्रस्तुत गरिएका छन्।

Nepali 5.6.19

