
د Denver عامه کتابتون )Denver Public Library( نورو ته د ښه 
راغالست فضا برابروي چېرې چې هر څوک په ازادانه ډول کولی شي له 
چاپيلاير سره ځان اشنا کړي، زده کړه وکړي، شيان جوړ کړي او اړيکې 

رامنځته کړي. دا کتابتون په ټول ښار کې د 26 موقعيتونو په وسيله د 
بنسټيزو سرچينو په چمتو کولو سره يوه ټولنه رامنځته کوي چې د خلکو 
په وصلولو، مخکې تګ او په ښه ډول پرمختګ کې مرسته کوي. او دا 

هرڅه وړيا دي. 

هرڅوک کولی شي چې کتابتون ته راشي
دا رښتيا ده. هر په Colorado کې څوک کولی شي چې پرته له کوم 

لګښت څخه د Denver عامه کتابتون څخه ګټه واخلي—پرته له دې چې 
تاسې چيرته زيږېدلي ياست يا تاسې د څومره وخت لپاره راغلي ياست.

تاسې په کتابتون کې څه شی کولی شئ؟
ډېر داسې څه شته چې تاسې يې په دې کتابتون کې ترسره کولی شئ.

تاسې کولی شئ چې:
 کتابونه، مجلې، فلمونه او موسيقي له 3-1 اونيو لپاره په قرض 

واخلئ او کورته يې يوسئ. ډېری مواد په آنالين بڼه شتون لري.
 له کمپيوټرونو، چاپ ماشينونو او د کاپي کولو له ماشينونو 

څخه ګټه واخلئ.
 د معلوماتو د پيدا کولو لپاره د کتابتون له يوه کارکوونکي 

څخه د مرستې غوښتنه وکړئ 
انګليسي زده کړئ.

د تابعيت اخيستلو د ازموينې لپاره مطالعه وکړئ.
له ټولنيزو سرچينو او عامه ګټو سره وصل شئ.

د دندې د پيداکولو لپاره مرسته ترالسه کړئ.
د يوه تجارت د پيلولو لپاره مرسته ترالسه کړئ.

د ماشومانو لپاره د ساعت تېرۍ فعاليتونه او سرچينې ومومئ.
په کورنۍ دنده کې مرسته ترالسه کړئ.

ټولګيو او د ساعت تېرۍ محفلونو ته الړ شئ.
 )3D( د ګڼډلو ماشينونو، د ثبت وسايلو او درې بعدي 

چاپ ماشينونو څخه ګټه واخلئ.

آيا زه د کتابتون کارت ته اړتيا لرم؟
د پالزا )Plaza(، کيسې ويلو وخت )Storytime(، د کمپيوټر ټولګيو 

يا ideaLABs کې د برخې اخيستلو لپاره تاسې د کتابتون کارت ته اړتيا 
نلرئ. د کتابتون کارتونه وړيا دي او په اسانۍ سره ترالسه کېدلی شي! 
انځور لرونکی پېژند کارت او د استوګنځي سند له ځان سره واخلئ او د

Denver عامه کتابتون له يوې څانګې څخه ليدنه وکړئ. انځور لرونکې 
پيژندپاڼه کيدی شي چې د يوه ايالت پېژندپاڼه، د يوه هيواد پاسپورټ يا د 

قونسل پيژندپاڼه وي.

د نويو راغلو لپاره الرښود

تاسېې ته دلته 
ښه راغالست 

وايو



هغه شيان چې تاسې کولی شئ د کارت په مرسته يې له 
کتابتون څخه په قرض واخلئ، عبارت دي له:

کتابتونه او اليکترونيکي کتابونه.
غږيز کتابونه او غږيز اليکترونيکي کتابونه.

فلمونه )چې په DVD، BluRay او آنالين بڼه وي(
موسيقي )چې په CD کې او آنالين بڼه وي(

مجلې او ډيجيټلي مجلې.
ورځپاڼې.

د وای فای هاټس پاټونه.
موزيم او د ايالتي پارکونو اجازت نامې.

او نور ډېر څه!

پروګرامونه او خدمتونه
د پروګرامونو او خدمتونو په اړه د نورو معلوماتو او همدارنګه د

Denver عامه کتابتونو په ټولو 26 موقعيتونو کې د موجودو 
پروګرامونو د پيدا کولو لپاره، ددې کتابتون له ويبسايټ - 

 - denverlibrary.org 
څخه ليدنه وکړئ. 

Plazas
پالزې ټولنيز پرانيستي ځايونه دي چې پکې د ټولې نړۍ څخه راغلي 

کډوال له سرچينو سره وصل او له نويو خلکو سره ګوري. په فعاليتونو 
کې د انګليسي ژبې تمرين، د تابعيت لپاره چمتوالی، د کمپيوټر مرسته، 

هنرونه او السي صنايع، د ټولنې رامنځته کول او نور شامل دي. 

ټولنيزې سرچينې
 د ځای پيدا کولو ټولنيزو سرچينو په اړه د مرستې لپاره له يو 

متخصص سره ليدنه وکړئ، لکه سرپناه، استوګنځی، غذا، عامه ګټې، 
رواني روغتيا، طبي مراقبت، د نشه يي موادو څخه د ګټې اخيستلو 

درملنه او نور... تاسې يواځې پوښتنه وکړئ.

Storytimes
د نويو زيږېدلو ماشومانو، تنکيو ځوانانو او د هغوی د والدينو يا 
 سرپرستانو لپاره کيسې، سندرې، نظمونه او نور چې په انګليسي 

او هسپانوي ژبو وړاندې کېږي.

د کمپيوټر ټولګي
له اساس څخه تر پرمختللې بڼې پورې د ټکنالوجۍ د ډېر شمېر 

 موضوعګانو اړوند ټولګي او په انفرادي ډول تمرين چې په انګليسي 
او هسپانوي ژبو وړاندې کېږي.

 ideaLABs
Makerspaces :IdeaLAB د شيانو د جوړولو لپاره د ټولنې وړيا 
ځايونه دي. ددې کتابتون ideaLABs له خلکو سره په ويبسايټونو، 

ويډيوګانو، لوبو، موسيقۍ او نورو شيانو په جوړولو کې مرسته کوي. 
په داسې حال کې چې وسايل په هر موقعيت کې سره توپير لري، 

IdeaLAB په Rodolfo “Corky” Gonzales څانګه کې په ټوکر 
باندې تمرکز شوی دی: د کاليو ګڼډلو ماشينونه، د ټوکر جوړولو 

ماشينونه، د تخت پوخونه، د ټوکر هنرونه او نور. د پرمختللو وسايلو او 
تخنيکي کارکوونکو له مرستې سره، ideaLABs هغو سرچينو ته وړيا 
السرسی چمتو کوي چې کېدی شي پرته له دې السرسی ورته ونشي. د 

 کتابتون کارت ته 
اړتيا نشته.

هغه کلمې چې مونږ ورڅخه ګټه اخلو
 په قرض اخيستل يا په سيستم کې ثبتول: د يوې مودې لپاره 

کورته له ځان سره وړل.
 د پای نېټه: هغه نېټه چې بايد په هغې باندې قرض شوی توکی 

بيرته کتابتون ته وسپارل شي.
 توکي يا مواد: کتابونه، فلمونه، موسيقي او نور شيان چې کتابتون 

يې لري ترڅو تاسې ورڅخه ګټه واخلئ.
 د کتابتون کارکوونکی: يو روزل شوی مسلکي کارکوونکی دی 

 چې له تاسې سره د کتابتون څخه په ګټې اخيستنې او د هغو معلوماتو 
د پيدا کولو په څرنګوالي کې مرسته کوي چې تاسې ورته اړتيا لرئ.

 د کتابتون کارت: د غړيتوب وړيا کارت دی چې له کتابتون 
څخه د موادو د قرض کولو لپاره ورته تاسې اړتيا پيدا کوئ.

 انځور لرونکې پېژندپاڼه: د پېژندګلوۍ کارت دی چې ستاسې 
نوم او انځور درلودونکی وي. کېدی شي چې دا پېژندپاڼه ايالتي 

 پېژندپاڼه، د هر هيواد پاسپورټ يا د قونسلګرۍ پېژندپاڼه وي. 
 هرهغه څه له ځان سره راوړئ چې تاسې يې لرئ او مونږ به 

ستاسې په همکارۍ ستاسې لپاره د کتابتون کارت جوړ کړو.
 د استوګنځي سند: يو بل يا رسيد دی چې ستاسې نوم پکې 

ذکر شوی وي او ثابتوي چې تاسې چيرته اوسېږئ.
 رسيد: يو کاغذ دی چې د هغو توکو ښکارندويي کوي چې 

 تاسې په قرض اخيستي دي او داچې د هغوی د بيرته سپارلو 
نېټه کومه ده.

 بيا ځلې نوي کول: د موادو د ال نور وخت لپاره د قرض کولو 
غوښتنه ده.

بيرته ګرځول: مواد بيرته کتابتون ته سپارل.

Pashto 10.29.21


