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راهنامی تازه واردان
کتابخانه عامه  Denverمحیط صمیامنه را فراهم می سازد که در آن هر
کس آزادانه می تواند تحقیﻖ کند ،بیاموزد ،بسازد و تعلﻖ داشته باشد.
در  26موقعیت در رسارس شهر ،کتابخانه با فراهم سازی منابع مﺆﺛر که
مردم را در ارتباط ،پیرشفت و شگوفایی کمک میکند ،در حال خدمت به
جامعه است .و این همه رایگان است.
این واقعیت دارد .در  Coloradoهر کسی میتواند کتاب خانه عامه
 Denverرا رایگان استفاده مناید -

در کتاب خانه چه کار کرده میتوانید؟

چیزهای زیادی است که شام میتوانید در کتابخانه انجام دهید .از شام
استقبال میکنیم تا
کتاب ها ،مجله ها ،فیلم های و موسیقی را قرض گرفته به خانه برای
 1-3هفته بربید .بسیاری از مواد
کامپیوترها ،پرنرتها و کاپیرها را استفاده کنید
انگلیسی بیاموزید
برای آزمایﺶ شهروندی مﻄالعه کنید

همراه با منابع جامعه و منافع عامه وصل شوید
در راستای پیدا کردن وﻇیفه کمک دریافت منایید
برای ﴍوع کردن یک تجارت کمک دریافت کنید
منابع و فعالیت های رسگرم کننده برای اطفال بیابید
به صنف ها و منایشگاه ها بروید
از اسباب همچون ماشین آﻻت خیاطی ،تجهیزات ضبط صدا ،و چاپگر
های سه بعدی استفاده منایید
همه رایگان...

آیا مﻦ به کارت کتابخانه نیاز دارم؟

شام برای اشرتاک در منایشگاه ها و برنامه های مانند  ،Plazaوقت قصه،
صنف های کمپیوتر یا  ideaLABها به کارت کتابخانه نیاز ندارید .کارت
های کتابخانه رایگان بوده و ﺛبت نام آن آسان! از هر موقعیت کتابخانه
عامه  Denverمی توانید با یک کارت شناسایی دارنده عکس و تصدیﻖ
آدرس خود دیدن منایید .کارت دارنده عکس می تواند هر کارت ایالت
مانند شناسنامه هویت ،پاسپورت از هر کشور و یا شناسنامه قونسلی
باشد.

اوقات داستان
قصه ها ،آهنگها ،شعرها و غیره برای اطفال ،نوجوانها و والدین شان یا
مراقبان آنها ارایه شده با زبان های انگلیسی و اسپانیوی.
صنف های کامپیوتر
صنف ها و مترین فردی روی مجمع وسیع از موضوعات تکنالوژی ،از
ابتدایی تا پیرشفته ،ارایه شده به زبانهای انگلیسی و اسپانیوی.

چیزهای را که با یک کارت از کتابخانه برداشته می توانید:
کتاب های صوتی و کتاب های الیکرتونیکی صوتی
فیلم ها (در دی وی دی ،بلو ری و سرتیم آنالین)
موسیقی (در سی دی و سرتیم آنالین)
مجله ها و مجله های دیجیتال
اخبار
هات سپات های Wi-Fi
کارت استفاده از پارک های ایالت و موزیم
و بیشرت از این!

برنامه ها و خدمات

برای معلومات در باره برنامه ها و خدمات و برای پیدا کردن برنامه ها
د vرستارس  26موقعیت های کتاب خانه عامه  Denverبه ویب سایت
کتابخانه  - denverlibrary.org -مراجعه کنید.
پالزاها
پالزاها مکان های باز جامعه بوده که مهاجران از رسارس جهان با منابع
وصل شده و با افراد جدید مالقات می کنند .فعالیت های بشمول مترین
زبان انگلیسی ،آمادگی برای شهروند شدن ،کمک کمپیوتری ،هرنها و
صنایع دستی ،ارتقا جامعه و غیره.
منابع جامعه
برای کمک به رهنامیی منابع جامعه مانند پناهگاه ،مسکن ،غذا،
امتیازات عمومی ،صحت روانی ،مراقبت صحی ،درمان استفاده از مواد
و دیگر موارد با یک متخصص مالقات منایید...فقط بپرسید!
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ideaLABs
 Makerspacesمکانهای باز جامعه است که در آن اشیا و اجسام
ساخته میشود IdeaLAB .های کتابخانه به هرکس برای ساخنت
وبسایتها ،ویدیوها ،بازیها ،موسیقی و غیره کمک میکند .درحالیکه
تجهیزات در هر مکان متفاوت است ideaLAB ،در ”Rodolfo “Corky
شاخه  Gonzalesکتابخانه روی منسوجات ذیل مترکز دارد :چرخ های
خیاطی ،یک ماشین بافندگی و چرخدار که مردم را در ساخنت همه
اشیا از جمله لباس ،لحاف ،هرنهای پارچه یی و غیره کمک میکند.
با تجهیزات مدرن و پشتیبانی کارکنان مسلکی ideaLAB ،ها امکان
دسرتسی به منابع را ایجاد میکند که غیر قابل دسرتس بحساب می آیند.
به کارت کتابخانه نیاز نیست.

کلامتی را که ما استفاده می کنیم

 borrowیا  :check outکه برای مدتی به خانه بربید.
 :due dateروزی که فقره قرض گرفته شده باید به کتابخانه
برگردانیده شود.
 itemsیا  :materialsکتابها ،فلم ها ،موسیقی ،و غیره چیزهایکه
کتابخانه در خدمت شام برای استفاده قرار داده است.
 :librarianیک متخصص مسلکی که میتواند شام را در یادگیری
استفاده از کتابخانه و چگونگی یافنت معلومات مورد نیاز شام کمک
کند.
 :library cardیک کارت عضویت رایگان که برای قرض کردن مواد
از کتابخانه رضورت دارید.
 :photo IDیک کارت شناسایی که نشان دهنده نام و عکس شام
باشد .می تواند یک شناسنامه باشد ،یک پاسپورت از هرکشور و یا
کارت شناسایی قونسلی .آنچه را دارید باخود بیاورد و ما در ساخنت
کارت کتابخانه با شام کمک میکنیم.
 :proof of addressیک برگه و یا یک نامه که نام و محل زندگی
شام را مشخص می منایید.
 :receiptیک برگه کاغذ که نشان بدهد از چه چیزها دیدن کرده اید
و چه زمان باید برگردانیده شود.
 :renewدرخواست زمان اضافی برای استفاده مواد قرض شده.
 :returnبازگردانیدن مواد به کتابخانه.

