Welcome to Your Library!

!مرح ًبا بك في المكتبة

One card

بطاقة
واحدة

Two million
possibilities

 مليون اختيار2
2 يُمكنك الوصول من كافة أنحاء المقاطعة إلى

Access over 2 million books, magazines,
CDs, DVDs, eBooks, audiobooks and more
in public libraries throughout the province.

Explore the possibilities
At the library, you and your family can:


Borrow books and other media



Use computers or connect to Wi-Fi



Join a book club



Attend a story time program



Get help with using technology



Read a newspaper or magazine



Attend special events and workshops



Borrow books and media in
accessible formats

مليون وحدة من الكتب والمجالت واألقراص
 والكتب اإللكترونيةDVD المضغوطة وأقراص
.والكتب الصوتية

اكتشف االختيارات
ُيمكنك أنت وعائلتك ارتياد المكتبة لالستمتاع
:بالميزات التالية
 استعارة الكتب والوسائط األخرى
 استخدام أجهزة الحاسوب العامة أو االتصال بشبكة
iW-iW

 االنضمام إلى نادي كتاب
 حضور برنامج للقصص
 الحصول على مساعدة في استخدام التكنولوجيا
 قراءة جريدة أو مجلة
 حضور أحداث خاصة وورش عمل
 استعارة كتب ووسائط في تنسيقات يُمكنك التعامل
معها

segbWabWglclWup/ac.bng.www

ُيمثل موقعنا اإللكتروني مكتبة افتراضية.

www.gnb.ca/publiclibraries
Our website is your virtual library.

يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني الستخدام الكتيبات،
Visit the website to use the catalogue, find a
والوصول إلى المكتبات وقواعد البيانات عبر اإلنترنت،
وتنزيل الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية ،واالستفسار عن library, access online databases, download
eBooks and audiobooks, consult library
سياسات المكتبة ،وطرح األسئلة ،فضالً عن األنشطة
!policies, ask us questions, and more
األخرى

احصل على بطاقتك.
مجا ًنا!

سجِّ ل في مكتبتك العامة أو تقدم عبر
موقعنا اإللكتروني .ولن تحتاج سوى إثبات واحد
للشخصية بعنوانك الحالي في نيو برونزويك.

وينبغي لألطفال دون سن  31عامًا الحصول على
توقيع ولي األمر.

المعلومات األساسية حول
المكتبة
ما سياسة االستعارة؟ ال تنس بطاقة المكتبة! ويُمكنك
االستعارة بما يصل إلى  05عنصرً ا لمدة  1أسابيع في
المرة الواحدة.
هل تريد تمديد فترة االستعارة؟ يُمكنك تجديد االستعارة
بالحضور شخصيًا أو االتصال عبر الهاتف أو عبر
اإلنترنت من خالل
الدليل.
ما كيفية استعادة العناصر؟ يُمكنك إيداعها بأي
مكتبة عامة في المقاطعة.
ما قائمة االنتظار؟ إذا كانت العناصر التي تريدها غير
متوفرة حاليًا ،فيُمكنك الدخول في قائمة االنتظار من خالل
الدليل اإللكتروني أو أن تطلب من العاملين بالمكتبة التقدم
بطلب نيابة عنك.

عملنا هو مساعدتك.
هل تحتاج إلى المساعدة؟ اطلب من أحد العاملين أن
ينصحك بكتاب جيد أو اطرح عليه أسئلة للوصول
إلى المعلومات التي تريدها.

Get your card.
!It’s free
Register at your public library or apply on
our website. All you need is one piece of
identification with your current New
Brunswick address.
Children under 13 years old require a
parent’s signature.

Library Basics
Borrowing materials? Don’t forget your
library card! Borrow up to 50 items for 3
weeks at a time.

Want to keep your items longer? Renew
them in person, by phone or online via
the catalogue.

Returning your items? Drop them off at
any public library in the province.

Placing a hold? If the item you want is
currently unavailable, place a hold in the
online catalogue or ask the library staff to
order it for you.

We’re here to help.
Need help? Ask a staff member to
recommend a good book or help
find answers to your questions.

