
 مرحًبا! 

 من أجل ...  19تفضل بزيارة فروعنا الـ 

 التكنولوجيا

نت مزودة  • أجهزة كمبيوتر متصلة باإلنتر
نامج   . MS Officeبتر

ي كافة الفروع.  WiFiشبكة  •
 ف 

•  .  فصول دراسية حول الكمبيوتر والتحميل الرقمي

 خدمة الطباعة وآلة التصوير والفاكس المحلي  •
 

امج والفعاليات  التر
امج لألطفال والكبار  نحن نملك ثروة من التر

 .  والمراهقي  

القصص، واألفالم، ونوادي الكتب، ومجموعات  •
امج الحرفية.   الخياطة والتر

 محو األمية المبكرة والفعاليات.  •

 يمكنك حتر "القراءة للكالب"!  •

ي كافة الفروع.  •
 فعاليات القراءة الصيفية ف 

فصول دراسية حول مواضيع مثل البحث عن  •
. عمل والبستنة   والتخطيط المالي

ات وورش  • حفالت موسيقية وقراءات ومحاض 
 عمل علمية وغت  ذلك عل مدار العام. 

 
 غرف االجتماعات

ا للقاء؟
ً
 هل تحتاج مكان

 احجز إحدى غرفنا لمجموعتك.  •

ا غرف اجتماعات للمجموعات  •
ً
لدينا أيض

ة والدراسة الفردية.   الصغت 
 

 مساعدة فعلية من أناس حقيقيي   

 كتاب جيد للقراءة؟  هل تحتاج إل •

ونية؟ • ي تحميل الكتب اإللكتر
 
 هل تريد مساعدة ف

وع حول علم األنساب؟ •  بدء مشر

؟ •  هل أنت مهتم بالتاري    خ المحلي

 

 استعارة الكتب والموسيقى و

 الكتب
لدينا ما تريده من أحدث الكتب مبيًعا وكتب األطفال 
والروايات المصورة والكتيبات اإلرشادية وما إل ذلك. 

اض أكتر مما قد تتوقع.   ويمكنك االقتر
 

 األفالم والموسيقر والمزيد

نعم،  .DVDفيلم عل أقراص  19,000أكتر من  •
ا! 
ً
 واإلصدارات الجديدة أيض

ي مضغوط.  7,300أكتر من  •
 قرص موسيقر

 . CDاآلالف من الكتب المسموعة عل  •

 . Kill-A-Wattعدادات استخدام الطاقة  •

 مكتبة كيك بانز آند سييد.  •

!  هوت •  سبوتس آند يوكليلت  

 بث الموسيقر واألفالم.  •
 

 المجموعة الدولية
لدينا كتب باللغات اإلسبانية والفيتنامية والصينية 

والعربية والفرنسية واأللمانية واإليطالية والروسية، عل 
 سبيل المثال ال الحرص. 

 

ونية  الوسائط الرقمية والموارد اإللكتى

ونية و  • يل الكتب اإللكتر الكتب الصوتية يمكنك تت  
 .  والمجالت الرقمية وبث الموسيقر

نت من  • لية عتر اإلنتر  
مدرسي   للواجبات المت 

Brainfuse مدرسون متاحون كل يوم من .

 مساًء.  11إل  2الساعة 

تعلم لغة أجنبية من األفريقية إل  •
 الزولو. 

اآلالف من مقاالت المجالت والصحف  •
 حسب الطلب. 

والقانونية احصل عل المعلومات الطبية  •
ونية  والسيارات والمالية من مواردنا والكتب اإللكتر
والكتب الصوتية والمجالت الرقمية والموسيقر 

 المتدفقة واألفالم. 

 hooplaو Overdriveتشمل الخدمات  •
ا.  Naxosو

ً
 والموسيقر المتاحة مجان

يمكنك العثور عليها جميًعا عل موقع المكتبة  •
يال  ي عل صفحة التت  

ون   ت. اإللكتر
 
 

 حسابك

 سّجل الدخول إل حسابك من أجل: 
 مراجعة ما قمت باكتشافه.  •

 اكتشاف المزيد من العناض.  •

 التحميل.  •

ي حال كان لديك  •
تجميد حجوزاتك أثناء إجازتك أو ف 

 بالفعل الكثت  لقراءته. 

حفظ عمليات البحث عن المؤلفي   والموضوعات  •
يد  ي إشعارات بالتر

اك لتلقر المفضلة لديك. االشتر
ي عندما نضيف عناوين تطابق بحثك. 

ون   اإللكتر

 تتبع تاري    خ القراءة الخاص بك.  •

تأكيد وتحديث معلومات االتصال الخاصة  •
 بك. 

ي تذكت  لرقم التعريف  •
إنشاء أو إعادة تعيي   أو تلقر

 الشخصي الخاص بك. 
 

 إليك الطريقة

( abqlibrary.orgمن الصفحة الرئيسية للمكتبة ) •
ي ال

 
. أو محطات الكتالوج ف ي  فروع، انقر فوق حسانر

•  .  أدخل رقم بطاقة المكتبة ورقم التعريف الشخصي

 وبذلك تكون عل الطريق الصحيح!  •



 
 نصائح رسيعة

 كم العدد؟  -االستعارة 
عنرًصا  50يمكن لمعظم حاملي البطاقات سحب ما يصل إل 

 : ي المرة الواحدة. من التالي
 
 ف

 اإلعالم. من وسائل  25 •

من أدوات القراءة والكتابة المبكرة، أو ميوزيم  1 •
 باس أو كيك بان أو هوت سبوت. 

ونية والكتب الصوتية  • تختلف الكتب اإللكتر
 باختالف الخدمة. 

: غت  RBdigitalالمجالت الرقمية من  •

 محدودة. 

يل Freegalموسيقر  • ي  5: يمكنك تت  
أغاٍن ف 

 األسبوع وبث يومي غت  محدود. 
 

؟ -االستعارة   إل متر

 أسابيع 3معظم العناض:  •

 أسبوع واحد ميوزيم باس:  •

 الوسائط الرقمية: تختلف حسب الخدمة •
 

 التجديد
 مرات.  6يمكن تجديد معظم العناض حتر  •

، أو عتر الهاتف  • ي نت عل حسانر التجديد عتر اإلنتر
أو شخصًيا باستخدام رقم بطاقة المكتبة الخاصة 

 بك. 

• ILL وUkuleles  ومجموعات محو األمية
 المبكرة وميوزيم باس غت  قابلة للتجديد. 

سيتم تسليم العناض المطلوبة إل مكتبة  •
 فرعك. 

 لديك أسئلة؟ تواصل معنا! 
 

 اسألنا!  5141-768-505المرجع الرئيسي 
نت:   www.abqlibrary.orgعتر اإلنتر

 

 األقرب إليك -موقع  19

 Gonzales SW 87121 6900 0684-836أالموزا 
ال آند أونست  

 Central NW 87121 8081 4320-768سنتر
ي هيلز   Barstow NE 87111 6901 8321-857شت 

 NM 333 Tijeras, NM 487 8508-281إيست ماونير  

87059 
جسون   San Mateo NE 87110 3700 8100-888إرنا فت 

ي بايل 
 Girard SE 87106 900 2065-256إرن 

 Juan Tabo NE 87111 3407 6260-291خوان تابو 
 Eastridge NE 87123 908 6295-291لوماس ترامواي 

كت  ناشونال ديستر  Central NE 7601 4970-768إنتر
87108 

 Griegos NW 87107 1000 4020-761 لوس غريغوس
 NW 87102كوبر   501 5141-768الرئيسية وعلم األنساب 
 B 2nd NW-7704 8823-897رودولفو أنايا نورث فالي 

87107 
 Trumbull SE 87108 5600 2067-256سان بيدرو 

 Broadway SE 87102 1025 1742-764ساوث برودواي 
 Isleta SW 87105 3904 5170-877ساوث فالي 

 Central NE 87102 423 1376-848سبشيال كولكشت   
 Bogart NW 87120 5700 8816-897تايلور رانش 
ي هيلرمان 

 Apache NE 87110 8205 6264-291تون 
 Delgado SW 87121 1300 6984-833ويستجيت 

 مبيعات الكتب. 
Friendsofthepubliclibrary.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دليل البدء الشي    ع

 اإلرجاع
ي استعرتها منا  •

يمكنك إرجاع معظم األمور التر
 أي فرع من فروع المكتبة. إل 

تعمل معظم مواقع الكتب بعد ساعات العمل  •
 لراحتك. 

ي إعادة بطاقات  •
 Hotو Museum Passو ILLينبغ 

Spots وUkuleles وEarly Literacy Kits  إل
 .  أحد الموظفي  

 

 الطلب

 يمكنك التحميل عتر فهرس المكتبة.  •

 
 دعم المكتبة العامة

 

ك تجمع  •  العامةمؤسسة مكتبة البوكت 
عات والمنح.   األموال من خالل التتر
Abqlibraryfoundation.org 

 

األموال من خالل  أصدقاء المكتبة العامةيجمع  •
عات والشهرية  التتر

 

www.abqlibrary.org 

http://www.abqlibrary.org/
http://www.abqlibrary.org/

