သင့်ကို ဒီနေရာမှ
ကြိုဆိုပါတယ်။

အသစ်ရောက်လာသူများအတွက်လမ်းညွှန်
အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော Denver စာကြည့်တိုက်သည်
လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သော စူးစမ်းရှာဖွေရန်၊ လေ့လာရန်၊
ဖန်တီးရန်တို့အတွက် အမြဲကြိုဆိုနေသောနေရာများကို
ပေးထားပါသည်။ မြို့ထဲတွင် နေရာပေါင်း ၂၆ ခုရှိကာ လူအများ
ဆက်သွယ်ရန်၊ ရင့်ကျက်စေရန်နှင့် အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်
လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များကိုပေးထားပါသည်။
အရာအားလုံးသည် အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။

စာကြည့်တိုက်မှ လူတိုင်းကိုကြိုဆိုနေပါသည်။
မှန်ပါသည်။ Colorado ရှိလူများအားလုံးသည်
Denver Public Library ကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင် မည်သည့်နေရာတွင်မွေးသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ်
အလည်လာသည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါ။

သင်သည် စာကြည့်တိုက်တွင်ဘာလုပ်လို့ရသနည်း။
စာကြည့်တိုက်တွင် သင်လုပ်နိုင်သောအရာများစွာရှိပါသည်။ သင့်ကို
အောက်ပါတို့အတွက်ကြိုဆိုပါသည်။
• စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ရုပ်ရှင်နှင့် သီချင်းများကို ၁ - ၂
ပတ်အထိအိမ်သို့ငှားရမ်းရန်။ ပစ္စည်းများစွာသည်
အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရနိုင်ပါသည်။

• ကွန်ပျူတာ၊ ပရင်တာနှင့် မိတ္တူကူးစက်များကို အသုံးပြုရန်
• စာကြည့်တိုက်မှူးကို အချက်အလက်များရှာဖွေရန်အတွက်အကူ
အညီတောင်းရန်
• အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရန်
• နိုင်ငံသားဖြစ်မှုစစ်ဆေးခြင်းအတွက်လေ့လာရန်
• အဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်များနှင့် အများပြည်သူအကျိုးပြုမှုများ
အတွက်ချိတ်ဆက်ရန်
• အလုပ်ရှာရန်အတွက်အကူအညီရယူရန်
• လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်အကူအညီရယူရန်
• ကလေးများအတွက်ကစားစရာနှင့် ကစားနည်းများရှာဖွေရန်
• သင့်အိမ်စာအတွက်အကူအညီရယူရန်
• သင်တန်းများနှင့်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများသို့သွားရန်
• အပ်ချုပ်စက်များ၊ အသံသွင်းစက်ပစ္စည်းများနှင့်
သရီးဒီပရင်တာများ အသုံးပြုနိုင်ရန်
အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
စာကြည့်တိုက်ကဒ်လိုပါသလား။ ပလာဇာ၊ Storytime
၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ သို့မဟုတ် ideaLABs ကဲ့သို့သော
အစီအစဉ်များတက်ရောက်ရန်အတွက် စာကြည့်တိုက်ကဒ်မလိုပါ။
စာကြည့်တိုက်ကဒ်သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ပြုလုပ်ရလွယ်ပါသည်။
မည်သည့် Denver Public Library တွင်မဆို ဓာတ်ပုံအိုင်ဒီကဒ်နှင့်
လိပ်စာအတည်ပြုချက်ပြပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံအိုင်ဒီသည်
ပြည်နယ်အိုင်ဒီ၊ မည်သည့်နိုင်ငံပတ်စ်ပို့မဆို သို့မဟုတ်
ကောင်စစ်ဝန်အိုင်ဒီ တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

စပိန်ဘာသာဖြင့်တင်ဆက်ပေးပါသည်။
ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ
သင်တန်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကို ကျယ်ပြန့်သောန
ည်းပညာအထောက်အကူများဖြင့် အခြေခံမှ အဆင့်မြင့်တန်းအထိ
အင်္ဂလိပ်နှင့် စပိန်ဘာသာစကားများဖြင့်တင်ဆက်သင်ကြားပေးပါ
သည်။

စာကြည့်တိုက်ကဒ်ဖြင့်ငှားနိုင်သောအရာများ
• စာအုပ်များနှင့် eBook များ
• အသံစာအုပ်များနှင့် အသံ eBook များ
• ရုပ်ရှင်များ (ဒီဗီဒီ၊ ဘလူးရေးလ် နှင့် အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်မှုများ)
• သီချင်း (စီဒီ နှင့် အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်မှုများ)
• မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းများ
• သတင်းစာများ
• ဝိုင်ဖိုင်ဟော့စပေါ့
• ပြတိုက်နှင့် ပြည်နယ်ပန်းခြံဝင်ခွင့်များ
• အခြားအရာများစွာ
အစီအစဉ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
အစီအစဉ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ Denver Public Library ၂၆
နေရာလုံးကိုရှာဖွေရန် စာကြည့်တိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက် denverlibrary.
org ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ပလာဇာများ
ပလာဇာများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှအခြေချနေထိုင်သူများနှင့်
မိတ်ဆွေသစ်များတွေ့ရှိရန် စီစဉ်ထားသောနေရာများဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ခန်းများ၊
နိုင်ငံသားအတွက်ပြင်ဆင်မှု၊ ကွန်ပျူတာအကူအညီ၊
လက်မှုအနုပညများနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်
အခြားအရာများစွာပါဝင်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်များ
ရွက်ဖျင်တဲ့၊ အိမ်ယာ၊ အစားအစာ၊
အများပြည်သူအကျိုးကျေးဇူး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊
ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှု၊ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ စသည့်
အကူအညီအရင်းအမြစ်များအတွက် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်နှင့်
တွေ့ဆုံပါ။ မေးသာ မေးလိုက်ပါ။
အပန်းဖြေချိန်များ
ပုံပြင်များ၊ သီချင်းများနှင့် ကဗျာများကို ကလေးသူငယ်များ၊
သူတို့၏မိဘများ သို့မဟုတ် သက်ကြီးရွယ်အိုစော
င့်ရှောက်သူများအတွက် အင်္ဂလိပ် သို့မဟုတ်

ideaLAB: Makerspaces များသည် အရာဝတ္တုများပြုလုပ်ရန် လွ
တ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းနေရာများဖြစ်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်၏
ideaLABs သည် မည်သူ့ကိုမဆို ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဗီဒီယိုများ၊
ဂိမ်းများ၊ သီချင်းများနှင့် အခြားအရာများစွာပြုလုပ်ရန်
ကူညီပေးပါသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများသည်
နေရာအလိုက်ကွဲပြားသောကြောင့် ideaLAB Rodolfo “Corky”
Gonzales စာကြည့်တိုက်တွင် ပိတ်စများနှင့်ပတ်သက်သော
အပ်ချုပ်စက်များ၊ ရက်ကန်းစင်များကို အလေးထားကာ
အထည်အလိပ်၊ အဝတ်အစားများပြုလုပ်လိုသူများကို
ကူညီပေးပါသည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်
စက်ပစ္စည်းပံ့ပိုးပေးထားကာ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စာကြည့်တိုက်ကဒ်မလိုပါ။
ကျွနု်ပ်တို့အသုံးပြုသောစကားလုံးများ
• borrow or check out: ငှားခြင်း သို့မဟုတ် ထွက်ခွာခြင်း။ အိမ်
သို့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိယူဆောင်ခြင်း
• due date: နောက်ဆုံးရက်။ စာကြည့်တိုက်သို့
ပစ္စည်းအားပြန်ပေးရမည့်ရက်
• items or materials: ပစ္စည်းပစ္စယများ။ စာအုပ်များ၊
ရုပ်ရှင်များ၊ သီချင်းများနှင့် စာကြည့်တိုက်မှ သင့်အားအသုံးပြုရန်
ပေးထားသောအရာများ
• Librarian: စာကြည့်တိုက်မှူး။ စာကြည့်တိုက်ကို
မည်သို့အသုံးပြုရမည်ဆိုသည်နှင့် သင်လိုအပ်သောအချက်အလ
က်များမည်သို့ရှာဖွေရမည်ဆိုသည်တို့အတွက်
သင့်ကိုကူညီပေးရန် သေချာလေ့ကျင့်ပေးထားသောပရော်ဖက်ရှ
င်နယ်တစ်ဦး
• library card: စာကြည့်တိုက်ကဒ်။ စာကြည့်တိုက်မှ
ပစ္စည်းမှငှားရမ်းနိုင်ရန်အတွက် အခမဲ့အဖွဲ့ဝင်ကဒ်ပြား
• photo ID: ဓာတ်ပုံအိုင်ဒီ။ သင့်နာမည်နှင့် သင့်ပုံကိုပြသော
အိုင်ဒီကဒ်တစ်ခု။ ထိုအရာသည် ပြည်နယ်အိုင်ဒီ၊
မည်သည့်နိုင်ငံမှမဆို ပတ်စ်ပို့၊ ကောင်စီအိုင်ဒီတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်
။ သင့်တွင်ရှိသောအိုင်ဒီကဒ်ကိုယူဆောင်လာပြီး သင့်အတွက်စာ
ကြည့်တိုက်ကဒ်လုပ်နိုင်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
• proof of address: လိပ်စာအတည်ပြုချက်။ ဘီလ် သို့မဟုတ်
သင် မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်သည်ကို သက်သေပြသော
သင့်နာမည်ပါရှိသော မေးလ်
• receipt: ပြေစာ။ သင် မည်သည့်အရာကိုငှားသွားသည်ဆိုသည်
နှင့် မည်သည့်အချိန်တွင်ရက်စေ့သည်ကို ပြသော
စာရွက်တစ်ရွက်
• renew: သက်တမ်းတိုးခြင်း။ ငှားရမ်းထားသောပစ္စည်းအတွက်
သက်တမ်းတိုးခြင်း
• return: ပြန်ပေးခြင်း။ ငှားထားသောပစ္စည်းကို
စာကြည့်တိုက်သို့ပြန်ပေးခြင်း
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