
रेनवर पब्ब्क लाइब्रेीले सबलैाई अ�षेण, ससक्, ससि्डना र स�� नन: िुल्क 
हुने ररति ठाउँहरूलाई स्ागत गद्ड्छ । िहर भरर 26 वटा स्ानहरु िाफ्ड त, 
लाइब्रेीलाई आवश्यक स्ोतहरू प्दान गरी सिुदायलाई सहयोग गद्ड्छ िसले 
िाननसहरूलाई कने� गन्ड, नवकास गन्ड र सफल बनाउन िद्दत गद्ड्छ। र, यो 
सबकैो लामग ननःिुल्क ्छ।

सबिैनालाई लाइब्रेीिा स्ागत ्छ
यो साचँो हो। कोलोरारोका सबिैनाले ननिुल्क रेनवर पब्ब्क लाइब्रेीको प्योग 
गन्ड सक्छन ्- तपाईं कहा ँि��नु भयो वा तपाईंले कनत लािो भ्रिण गनु्डहुन्छ 
भनन कुनै फरक पद�न।

तपाईंले लाइब्रेीिा के गन्ड सकु्हुन्छ�
त्हा ँलाइब्रेीिा तपाईंले धरैे गन्ड सकु्हुन्छ। तपाईंलाई नन� कुराहरूिा स्ागत ्छ:

1-3 ह�ाको लामग घर ललन ककताबहरू, पमत्रकाहरू, चलचचत्रहरू र संगीत 
उधारो ललनुहोस।् धरैे सािग्रीहरू अनलाइन उपल� ्छन।्
 कम्प्टुर, नप्�र र प्नतललनपहरूको प्योग गनु्डहोस्
 सूचना खो�को लामग एक लाइब्रेरयनलाई सो�हुोस्
 अगं्रेिी ससकु्होस्
 नागररकता परीक्णको लामग अ�यन गनु्डहोस्
 सािुदाययक स्ोतहरू र साव्डिननक फाइदाहरूसँग िो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 लाइब्रेी कार्ड चाकहन्छ�
तपाईंलाई घटनाहरू र काय्डक्रिहरू प्ािा, स्ोरीटाइि, कम्प्टुर कक्ाहरू वा 
ideaLABs भाग ललन लाइबे्री कार्डको आवश्यकता पद�न। लाइब्रेी कार्डहरू 
ननःिुल्क ्छन ्र साइन अप गन्ड यो सजिलो ्छ! एक फोटो पकहचान कार्ड र 
ठेगानाको प्िाणको साथ कुनै पनन रेनवर पब्ब्क लाइब्रेी स्ानिा िानुहोस।् 
फोटो आईरी कुनै पनन राज्य आइरी, कुनै देिबाट पासपोट्ड, वा कन्लुर आईरी 
हुन सक्छ।

तपाईंलाई यहा ँ
स्ागत ्छ

नया ँआउनेहरूको लामग एक िाग्डदि्डक



तपाईंले कार्डले लाइब्रेीबाट कुराहरू ललन सकु्हुन्छ:
ककताबहरू र ईबकुहरू
अकरयोबक्स र अकरयो eBooks
चलचचत्रहरू (रीभीरी, ब्ुरेय र स्ट्ीमिङ अनलाइनिा)
संगीत (सीरी र अनलाइन स्स्ट्मिङिा)
पमत्रका र करजिटल पमत्रकाहरू
सिाचार-पत्र
Wi-Fi हटस्पटहरू
संग्रहालय र राज्य पाक्ड  पासहरू
साथ ैधरैे बढी!

काय्डक्रि र सेवाहरू
काय्डक्रिहरू र सेवाहरूको बारेिा िानकारीको लामग लाइब्रेीको वेबसाइट— 
denverlibrary.org — िा िानुहोस ्र सब ै26 रेनवर पब्ब्क लाइब्रेी 
स्ानहरूिा प्ोग्रािहरू फेला पानु्डहोस।्

प्लाजलाहरू
प्ािाहरू खुला सािुदाययक स्ान हुन ्िहा ँसारा संसारभररका आप्वासीहरू 
स्ोतसँग िोर््छन ्र नया ँव्यक्तिलाई भेट््छन।् कक्रयाकलापहरूले अगं्रेिी भाषा 
अभ्ास, नागररकताको तयारी, कम्प्टुर िद्दत, कला र शिल्प, सािुदाययक भवन 
र अन्य कुराहरूको सिावेि गद्ड्छ।

सलामदुलायिक श्रोतहरू
सािुदाययक स्ोतहरू िस् ैआशरित, आवास, खाना, साव्डिननक लाभ, िानससक 
स्ास्थ्य, िेकरकल हरेनवचार, पदाथ्ड प्योगको उपचार, र थप नेशभगेट गन्ड 
सहयोगको लामग एक नवज्ञलाई भेटन्ुहोस ्

कथलासमि
बच्ाहरू, साना बच्ाहरू र नतनीहरूका आिाबाब ुवा हरेचाहकता्डहरूका लामग 
कथाहरू, गीतहरू, कनवताहरू र थप अंग्रेिी र से्पनीिा प्स्तु गररएका ्छन।्

कम्प्टुर कक्लाहरू
प्ानवसधक नवषयहरूको एक नवस्तृत रितृंखलािा कक्ाहरू र व्यक्तिगत अभ्ास, 
आधारभुत देखख उन्नत सम्म, अंग्रेिी र से्पनीिा प्स्तु गररएको।

ideaLABs
ideaLAB: Makerspaces चीिहरू बनाउन नन: िुल्क सािुदाययक ररति 
स्ानहरू हो। पुस्कालयको ideaLAB लाई वेबसाइटहरू, शभरीयोहरू, 
खेलहरू, सङ्ीत र थप बनाउन िद्दत गद्ड्छ। उपकरण प्ते्क स्ानिा शभन्न 
हँुदा, रोरफोलो &quot;कोककी&quot; गोिंलेलेिको ideaLAB िाखा 
लाइब्रेीको कपराहरुिा केन्द्रित ्छ: ससलाई मिससनहरू, एक ढोका र चखा्डले 
िाननसहरूलाई कपरे, रौल्ट, कपरा, गद्दा र असधक सकहत सबै प्कारको कुराहरू 
बनाउन िदत गद्ड्छ। पररष्तृ त उपकरणहरू र प्ानवसधक कि्डचारीहरूको सिथ्डन, 
ideaLABs ले स्ोतहरूिा ननःिुल्क पहँुच कदन्छ िनु अन्यथा पहँुचबाट बाकहर 
हुन सक्छ। कुनै लाइब्रेी कार्ड आवश्यक ्ैछन।

हािीले प्योग गनने िब्दहरू
borrow or check out: उधारो वा िाचँ गनु्डहोस:् सिय अवसधको 
लामग घर ललन।
due date: बाकँी मिनत: ती वस्लुाई लाइब्रेीिा फका्डउनु पनने कदन।
items or materials: वस्हुरू वा सािग्रीहरू: ककताबहरू, 
चलचचत्रहरू, संगीत, र अन्य कुराहरू िनु लाइब्रेी प्योग गन्ड तपाईंको 
स्ामित्विा हुन्छ।
Librarian: लाइब्रेरयन: एक प्शिशक्त पेिेवर िसले तपाईंलाई कसरी 
लाइब्रेीको प्योग गनने र तपाईंलाई आवश्यक िानकारी पत्ा लगाउने भनन 
िदत गन्ड सक्छ।
library card: लाइब्रेी कार्ड: एक नन: िुल्क सदस्यता कार्ड िसले 
तपाईंलाई लाइब्रेीबाट सािग्री उधारो ललन आवश्यक हुन्छ।
photo ID: फोटो आईरी: एक पकहचान कार्ड िसले तपाईंको नाि र 
तपाईंको फोटोई देखाउँद्छ। यो एक राज्य आई.री., कुनै पनन देि वा 
कन्ुलर आइरीको पासपोट्ड हो। तपाईंसँग के ्छ ल्ाउनुहोस ्र हािी 
तपाईंको लाइब्रेी कार्ड बनाउन काि गनने्छौ।ं
proof of address: ठेगानाको प्िाण: एक नबल वा तपाईंको नािको 
सकहतको िेलको अकको टुक्राले तपाईं कहा ँबस्हुुन्छ भनन प्िाशणत गद्ड्छ। 
receipt: रसीद: कागिको एक टुक्राले तपाईंले के कस्ा कुराहरूको िाचँ 
गनु्डभएको ्छ र ककहले सम्म नतननहरू बाकँी हुन्छ भनन देखाउँ्छ।
renew: ननवकरण: अनतररति सियको लामग सािग्रीहरू उधारो ललने 
अनुरोध।
return: कफतती: लाइब्रेीिा सािग्री ल्ाउन।

Nepali 5.6.19


