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أهالً بك يف املكتبة العامة

املكتبة العامة هي املكان يف مجتمعك املحيل حيث ُيرحب بكل فرد .يف املكتبة ميكنك وعائلتك أن
تجد املعلومات ،وتقرأ وتدرس ،وتسأل األسئلة ،وت ْحرض برنامجاً وتستعري كتباً  . . .وغري ذلك!

يف املكتبة ميكنك وعائلتك أن . . .
تستعري مواد املكتبة مبا يف ذلك:
•املوارد التي تعينك عىل تعلم اللغة اإلنجليزية
•أقراص الفيديو الرقمية ( ،)DVDsواألقراص املدمجة ( )CDsالخاصة باملوسيقا والكتب السمعية
•الكتب واملجالت  . . .وغري ذلك!
تستخدم موارد الكرتونية
يوجد لدى بعض املكتبات موارد الكرتونية خاصة وقواعد بيانية  .بإمكانك أن تقرأ كتباً أو تستمع إليها،
وأن تقرأ مجالت وصحفاً من خالل الكمبيوتر  .وهناك موارد الكرتونية خاصة تقدم معلومات تتعلق
باملشاريع املدرسية واملعلومات الصحية وغري ذلك!
تستخدم موارد الكرتونية
يوجد لدى بعض املكتبات موارد الكرتونية خاصة وقواعد بيانية  .بإمكانك أن تقرأ كتباً أو تستمع إليها،
وأن تقرأ مجالت وصحفاً من خالل الكمبيوتر  .وهناك موارد الكرتونية خاصة تقدم معلومات تتعلق
باملشاريع املدرسية واملعلومات الصحية وغري ذلك
تجد كتباً ومجالت بعدة لغات
يوجد لدى بعض املكتبات كتب وصحف ومواد أخرى بعدة لغات  .استفرس من مكتبتك عن كيفية
الحصول عىل املزيد من املعلومات.
تذهب إىل برامج املكتبة
يوجد لدى املكتبات برامج وصفوف ومناسبات لألطفال واملراهقني والبالغني والعائالت  .اصطحب أطفالك
إىل املكتبة لحضور الربامج املمتعة  .كام يوجد لدى العديد من املكتبات نوادي للكتاب وصفوف كمبيوتر
للبالغني وبرامج أخرى أيضاً  .استفرس من مكتبتك عن الربامج املتوفرة.
تحصل عىل أجوبة ألسئلتك
تجد اإلجابة عىل جميع أنواع األسئلة من خالل موظفي املكتبة .وما
عليك إال االستفسار!

كيف أحصل عىل بطاقة املكتبة؟
تبني بطاقة املكتبة أنك عضوا ً يف املكتبة  .قم بزيارة مكتبتك املحلية
وأحرض معك هويتك لتحصل عىل بطاقة  .وعادة ما تكون بطاقات
املكتبة مجانية  .الرجاء االستفسار من مكتبتك عن املعلومات املتعلقة
بالعضوية.
•ميكن أن تكون الهوية عبارة عن رخصة قيادة السيارة ،أو
البطاقة الصحية الخاصة بوالية مانيتوبا ،أو ما يثبت عنوانك
الحايل
•حافظ عىل بطاقة املكتبة الخاصة بك  .أبلغ املكتبة إذا فقدت
بطاقتك.
كيف ميكنني أن أستعري مواد املكتبة؟
•ميكنك استعارة أكرث املواد يف املكتبة .وعندما تقوم بذلك،
ُيحدد لك تاريخاً معيناً  .عليك أن تعيد ما استعرته إىل املكتبة
قبل حلول ذلك التاريخ.
•حافظ عىل ما استعرته ليك يتمكن اآلخر من استخدامه.
وماذا لو ُكنت متأخراً؟
•قد تدفع غرامة إذا أعدت ما استعرته متأخرا ً.
•بإمكانك االحتفاظ مبا استعرته ملدة أطول  .وإذا أردت ذلك،
عليك االستفسار من املكتبة عن كيفية القيام بذلك.

مكتبتك املحلية:

ابحث عن مكتبة عامة بقربك.
هناك أكرث من  100مكتبة عامة يف مانيتوبا
مكتبة وينيبج العامة
المكتبة الألفية )الفرع الرئيسي(
251 Donald Street, Winnipeg
هاتف204-986-6450 :
الموقع الالكترونيwinnipeg.ca/library :
املكتبة األلفية هي أكرب فرع يضم أكرث من  650000موضوعاً وكتاباً بأكرث
من  30لغة ،ولها  20فرعاً   
مكتبة غرب مانيتوبا اإلقليمية
فر ع براندن )الفر ع الر ئيسي(
710 Rosser Avenue Unit 1, Brandon
هاتف204-727-6648 :
الموقع الالكتروني wmrl.ca :
لدينا فروع يف كاربريي ،ونيباوا ،وجلينبورو ،وهارتني
املكتبة الجنوبية املركزية اإلقليمية
ئيسي)فرعوينكلر(الفر ع الر
160 Main Street, Winkler
هاتف204-325-7174 :
الموقع الالكتروني scrlibrary.mb.ca :
لدينا فروع أخرى يف ألتونا ،وموردن ،وميامي.
مكتبة جيك إيب
255 Elmdale Street, Steinbach
هاتف204-326-6841 :
الموقع الالكترونيjakeepplibrary.com :
وإليجاد مكتبات عامة أخرى يف مانيتوبا ،اتصل (مجاناً) بالرقم:
 1-800-252-9998املوقع االلكرتوين  :
عقوملاgov.mb.ca/chc/pls/index.html :
ينورتكلالا
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