مرحبا بك

عناصر خاصة مثل نقاط اتصال بالنت واى فاى و أجهزة لوحية و
حقائب الحديقة و STEMكيتس :موظفون مكتب الترحيب

البث والتنزيل
تقدم المكتبة الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية والموسيقى واألفالم
والمسلسالت التلفزيونية والمجالت والمزيد .تتوفر بعض العناصر بلغات
متعددة .قم بزيارة صفحة ويب "البث والتنزيل" الخاصة بالمكتبة للبدء.

مجموعات متعددة اللغات
يمكننا مساعدتك بأكثر من  150لغة باستخدام جهاز
الترجمة .ابحث عن هذا الرمز:

استكشف مجموعات اللغات العالمية المتنامية بالمكتبة ،بما في ذلك كتب
الكبار والشباب واألفالم والموسيقى بلغات متعددة.

البحث والتعلم عبر اإلنترنت
تحقق من الكتب والمزيد
ابحث في كتالوج المكتبة عن الكتب والكتب الصوتية واألفالم وأقراص
الموسيقى المضغوطة لجميع األعمار على catalog.amespl.org
يمكن إستعارة معظم العناصر لمدة  3أسابيع ،ويمكن تجديدها مرتين إذا
لم يطلبها أي شخص آخر.
متاح أيضًا لالستعارة ( 1لكل حساب):
نقاط اتصال نت واى فاى :الوصول إلى اإلنترنت من أي مكان
 :Launchpadsأجهزة لوحية بها ألعاب تعليمية لألطفال
حقائب الحديقة :حقائب الظهر مع أدوات لالستكشاف في الهواء
الطلق
و اكثر! تحقق من صفحة ويب المجموعات الخاصة.

ال توجد رسوم تأخير
متأخرا.
ال تفرض المكتبة غرامات تأخير على المواد التي يتم إرجاعها
ً
قد تكون هناك رسوم على العناصر المفقودة أو التالفة .تعرف على المزيد
على صفحة الويب المجانية الجميلة الخاصة بنا.

طلب العناصر
يمكنك طلب حجز العناصر من أجلك باستخدام الكتالوج الخاص بنا عبر
اإلنترنت أو عن طريق االتصال بالرقم ( .6465-932)515إذا كنت
عنصرا ال نملكه ،فيمكننا محاولة استعارته من مكتبة أخرى من
تريد
ً
خالل برنامج اإلعارة بين المكتبات.
نحن نطلق على العناصر الجاهزة لك "الحجوزات" .عندما تكون
حجوزاتك جاهزة لالستالم ،سيتم إخطارك عبر الهاتف و /أو البريد
اإللكتروني و /أو رسالة نصية .لديك  7أيام الستالم الحجز (الحجوزات)
الخاصة بك.
يمكنك العثور على حجوزاتك على الرفوف في الردهة من خالل البحث
عن األحرف الثالثة األولى من اسمك األخير متبوعًا بحرفك األول
(األحرف) األولى .تحقق من الحجوزات الخاصة بك في محطة الخدمة
الذاتية أو مكتب الترحيب.

إعادة العناصر
يرجى إعادة عناصر المكتبة في المواقع التالية:
معظم العناصر العادية :صندوق االعادة في الزقاق خلف المكتبة
أو الصندوق المنسدل بالقرب من مدخل المكتبة
الدمى واألشياء الثقيلة أو المعبأة في أكياس أو كبيرة الحجم:
حاوية "المرتجعات" في مكتب الترحيب

استخدم الموارد المتميزة عبر اإلنترنت مجانًا باستخدام بطاقة المكتبة
الخاصة بك من خالل زيارة صفحة ويب التعلم عبر اإلنترنت الخاصة
بالمكتبة .تتضمن الموارد النماذج القانونية وأدوات تعلم اللغة وموارد
كتابة السيرة الذاتية ومساعدة الواجبات المنزلية ودروس الكمبيوتر
والمزيد.

الطباعة والمسح الضوئي والنسخ والفاكس
يمكنك إرسال المستندات إلى طابعتنا من جهاز محمول أو كمبيوتر
شخصي .بعد ذلك ،يمكنك القدوم إلى المكتبة وطباعتها في غضون
يومين .قم بزيارة صفحة الويب الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والطباعة
بالمكتبة للبدء.

أحداث وفصول المكتبة
تحقق من تقويم المكتبة عبر اإلنترنت لمعرفة مجموعة متنوعة من
األحداث .اشترك في النشرة اإلخبارية عبر البريد اإللكتروني للصفحة
األولى على صفحة الويب الخاصة باألحداث واألخبار الخاصة بالمكتبة.

كتاب جوال
الكتاب الجوال هو فرع المكتبة في منطقتك .يمكنك تسجيل المغادرة
وإرجاع أي عناصر وطلب عناصر واستالم حجوزاتك من محطة
الكتاب الجوال بالقرب منك! قم بزيارة صفحة الويب الكتاب الجوال
لمعرفة الجدول الزمني والخريطة.

اتصل بنا
يرجى االتصال بنا على ( ext. 2 6465-932)515أو البريد
اإللكتروني
 circ@amespubliclibrary.orgإذا:
تم فقد بطاقة مكتبتك أو سرقتها
عنصر في حسابك تالف أو مفقود
لديك أي أسئلة حول حسابك!

