Tigrinya

ናብ ናይ ሕዝቢ ቤትንባብ እንቋዕ ብድሐን መጻኩም
ሕዝባዊ ቤትንባብ ማለት አብ ማሕበረሰብኹም ዝርከቡ ኩሉ ሰብ ዝተአናገደሉ ቦታ
እዩ፡፡ አብ ውሽጢ ቤትንባብ ንስካትኩምን ስድራቤትኩምን ሐበሬታ ክትረኽቡ፣
ኽተንብቡን ሕቶ ኽትሐቱን፣ አብ ፕሮግራማት ኽትሳተፉን፣ መጻሕፍቲ ክተወስዱን
ወዘተ ትኽእሉ!

አብ ቤትንባብ ንሶምን ቤተሰቦምን...
ነዞም
•
•
•

ናይ ቤትንባብ አቑሑት ሐዊሶም ክወስዱ ይኽእሉ፡
እንግሊሽ ንኽምሃሩ ዝሕግዝዎም መጻሐፍቲ
ዲ.ቪ.ዲ ታት፣ ሙዚቓን ናይ ድምጺ መጻሕፍትን ሲዲታትን
መፃሕፍቲ፣ መጋዚናትን ካልኦትን!

ኮምፒተር ምጥቓም
መብዛሕቶም ቤትንባባት ንIሜልን Iንተርኔትን ዝኮኑ ኮምፒተራት አለወን፡፡
ሐደሐደ ቤትንባባት ደብዳቤ ንምጽሐፍን ቋንቋ ንምምሃርን ዝውዕላ
ኮምፒተራት አለወን፡፡
ጽሑፋት ብቐጥታ ምጥቓም
ሐደሐደ ቤትንባባት ፍሉይ ዝኮነ ሐበሬታን ዳታቤዝን አለወን፡፡ ብኮምፒተር
መጻሕፍቲ፣ መጋዚናትን ጋዜጣታትን ከተንብብን ክትሰምUን ትክእሉ፡፡ፍሉያ
ዝኮኑ ቐጥተኛ ሐበሬታታት ናይ ቤት ትምህርቲ፣ ጥዕናን ካልኦትን ሐበሬታታት
አለወን!

ብብዙሐት ቋንቋታት መጋዚናትን መጻሕፍትን ምርካብ
ሐደሐደ ቤትንባባት ብብዙሐት ቋንቋታት ዝተጻሐፉ መጻሕፍቲ፣ ጋዜጣታትን
ካልኦት ጽሑፋትን አለወን፡፡ ንዝበለጸ ሐበሬታ ነቲ ቤትንባብ ይሕተቱ፡፡
ናብ ናይ ቤትንባብ ፕሮግራማት ይኪዱ
ቤትንባባት ንቆልዑት፣ ዓበይትን ቤተሰቦምን ዝኮኑ ፕሮግራማት፣ ክፍልታትን
አጋጣሚታትን አለወን፡፡ ንምዝንጋዕ ንደቆም ናብ ቤትንባብ ሒዞም ይምጹ፡፡
ብዙሐት ቤትንባባት ክለባት፣ ናይ ዓበይቲ ናይ ኮምፒተር ክፍልታትን ካልኦት
ፕሮግራማትን አለወን፡፡ አብ ቤትንባቦም እንታይ ዓይነት ፕሮግራም ከምዘሎ
ይሕተቱ፡፡
ንሕቶኦም ምላሽ ይርከቡ
ናይ ቤትንባብ ሰራሕተኛታት ንኹሎም ሕቶታቶም
ምላሽ ክህብዎም እዮም፡፡ ንሶም ይሕተቱ!

ናይ ቤትንባብ ካርኒ ብከመይ ኽረኽብ ይኽእል ?
ናይ ቤትንባብ ካርኒ ናይቲ ቤትንባብ አባል ምኳንና
ዘረድእ መለለዬ እዩ፡፡ አብ ጥቕኦም ናብ ዝርከብ
ቤትንባብ መፍለይ ማንነቶም ሒዞም ብምካድ ካርኒ
ይርከብ፡፡ ብዙሕ እዋን ናይ ቤትንባብ ካርኒታት
ብነጻ ይውሃቡ፡፡ ንዝበለጸ ሐበሬታ አብ ቤትንባቦም
ብዛዕባ አባልነት ይሕተቱ፡፡

አብ ቐረብኦም ዝርከብ ሕዝባዊ
ቤትንባብ ይርከቡ

•

ናይ መፍለይ መንነት ናይ መኪና መምርሒ
ፈቓድ፣ ናይ ሞኒታቦ ናይ ጥዕና ካርኒ፣ ወይከዓ
ዝኮነ ወቕታዊ አድራሻ ኽኸውን ይኽእል፡፡

•

ናይ ቤትንባብ ካርኒኦም ብጥንቓቐ ይሐዙ፡፡
እንተጠፊእዎም ነቲ ቤትንባብ ይሐብሩ፡፡

አብ ማኒታቦ ልዕሊ 100 ቤትንባባት ይርከባ፡፡
ዌኒፔግ ሕዝባዊ ቤትንባብ
ሚሊኔም ቤትንባብ (ዋና ጨንፈር)
251 ዶናልድ መንገዲ፣ ዊኒፔግ
ስ.ቑ: 204-986-6450
ድረገጽ: winnipeg.ca/library
አብ 20 ቦታታት ንርከብ፡፡ ሚሊኔም ቤትንባብ
እቲ ዝዓበዬ ቦታ እንትኮን ልዕሊ 650000
አቑሑት ካብ 30 ቋንቋታት ንላዕሊ መጻሕፍቲ
አለዎ
ዌስተርን ማኒታቦ ሪጂናል ቤትንባብ
ብራንዶን ጨንፈር (ዋና ጨንፈር))
710 ሮዘር ጎዳና ክፍሊ 1፣ ብራንዶን
ስ.ቑ: 204-727-6648
ድረገጽ: wmrl.ca
አብ ሴርቤሪ ኔፓዋ ግሌንቦሮን ሄርቴኒ ቦታ
አለና
ሳውዝ ሴንትራል ሪጂናል ቤትንባብ
ዊንክለር ጨንፈር (ዋና ጨንፈር)
160 ዋና መንገዲ፣ ዊንክለር
ስ.ቑ: 204-325-7174
ድረገጽ: scrlibrary.mb.ca
አብ አልቶና፣ ሞርዴንን ሚያሚን ቦታ አለና

ካብ ቤትንባብ አቑሑት ብከመይ ኽወስድ ይኽእል ?
•

አብቲ ቤትንባብ ዝርከቡ አቑሑት ክወስድዎም
ይኽእሉ እዮም፡፡ ነቶም አቑሑት ኻብቲ
ቤትንባብ ምስወሰዱ ናይ መምለሲ ጊዜ
ይህልዎም፡፡

•

ነቶም ካልኦት አቑሑት አብ ጽቡቕ ኩነታት
ካሊእ ሰብ ንኽጥቐመሎም ይምለስዎም፡፡

እንተደንጉዬኸ ?
•

እንተደንጉዬም ቕፅዓት ክህልዎ ይኽእል፡፡

•

ነቲ አቕሐ ንነዊሕ እዋን ኽሕዝዎ ይክእሉ ነቲ
ቤትንባብ ኸመይ ከምዝክአል ይሕተትዎ፡፡

ናይ ውሽጢ ሃገር ቤትንባብ፡

ጃክ ኢፕ ቤትንባብ
255 ኤልዳሜ መንገዲ፣ እስቲንባች
ስ.ቑ: 204-326-6841
ድረገጽ: jakeepplibrary.com
አብ ማኒቶባ ካሊእ ቤትንባብ ንምርካብ
ብናጻ ስልኪ ቑፅሪ 1-800-252-9998.
ድረገፅ: gov.mb.ca/chc/pls/index.html
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