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امانت گرفتن –به چی تعداد؟
صاحبان کارت میتوانند در یک زمان به تعداد  50عدد
کتاب را به امانت بگیرند.
 25عدد از آنها می تواند از نوع مدیا باشند.

یک عدد را میتواند از نوع کیندل (  ،)kindleکیت سواد

آموزی ،موزیم پس ( ،)museum Passکیک پن
( ، )cake Panیا هات اسپات
کتاب های الکترونیکی ( )ebookو کتاب های صوتی:

خدمات تبادله
مجله دیجیتالی از آر بی دیجیتال ( :)Rbdigitalنامحدود

موسیقی رایگان :دانلود  5آهنگ در هر هفته و نشر آهنگ

به صورت نامحدود میباشد.
مدت زمان امانت گرفتن
اکثریت کتاب ها 3 :هفته
•
موزیم پس ( 1 :)museum Passهفته
•
دجیتال مدیا(:)digital media
•
خدمات تبادله
تجدید
تعداد زیاد بخش ها تا  6بار هم
•
قابل تجدید هستند.
به صورت آنالین از طریق اکونت،
•
از طریق تلفن و یا به صورت حضوری
توسط نمبر کارت عضویت
بخش کیندل( ،)kindleای ال ال
•
( )ILLو موزیم پس ( )museum Passقابل
تجدید نیستند.
نحوه تحویل دهی
بیشترین کتابها را که از ما به
•
امانت گرفته اید را دوباره به یکی از
شعبات کتابخانه باز گردانید.
اکثر مکان ها خدمات تحویل کتاب
•
را بعد بک ساعت برای رضایت خاطر شما
اجرا میکنند.
کتاب های مربوط به
•
کیندل( ،)kindleای ال ال ( )ILLو
موزیم پس ()museum Passرا باید به
کارمندان کتابخانه تحویل داده شود.
درخواست
درخواست کتاب براساس فهرست کتاب
•
های موجود در کتابخانه صورت میگیرد.
کتاب درخواست شده به شعبه
•
مربوطه ارسال میگردد.

the PUBLIC LIBRARY
ALBUQUERQUE and BERNALILLO COUNTY

فلم ،موسیقی و بیشتر...
فراتر از  19،000فلم و
•
دی وی دی .به شمول آنهایکه
به تازهگی نشر شدند.
بیشتر از  7،000سی دی
•
موسیقی.
هزاران کتاب های صوتی
•
در سی دی.
• Kill-A-Watt energy use
meters.
کتابخانه آمازون کیندلس
•
کیک پنس ( )cake Pansو
•
کتابخانه سید ()Seed
هاتس پات و Ukuleles
•
موسیقی و فیلم آنالین
•
مجموعه های بین المللی
ما کتاب به زبان های
اسپانیایی ،ویتنامی ،چینایی،
عربی ،فرانسوی،
ایتالیایی،آلمانی و روسی
داریم.
رسانه های
دیجیتالی و منابع
الکترونیکی

دانلود کتابهای
•
الکترونیکی،کتابهای صوتی،
مجله های دیجیتالی و خدمات
موسیقی آنالین

خوش آمدید!
ما همچنان برای گروه
•
های کوچک و مطالعات فردی،
اتاق کنفرانس داریم.
کمک واقعی از انسان های
واقعی
آیا در جستجوی یک
•
کتاب خوب هستید؟
آیا برای دانلود کردن
•
کتابهای الکترونیکی به
کمک ضرورت دارید؟
آیا پروژه شجره شناسی
•
( )genealogyرا آغاز
میکنید؟
عالقمندی به تاریخ
•
محلی دارید؟
کارمندان کتابخانه آماده
کمک به شما می باشند.
کتاب ها ،
موسیقی و
فیلم به
امانت بگیرید

کتاب ها:
هر آنچیزی که شما
بخواهید ما در اختیار
داریم؛ از تازه ترین و
بهترین فروشندگان تا
کتاب ها برای اطفال،
ناول و فراتر از آنها.
شما میتوانید بیتشر از
آنکه توقع داشته باشید
میتوانید به امانت
بگیرید.

از  18شعبه ای ما بازدید
نمایید برای ...

تکنالوژی
کمپیوتر ها مجهز به
•
اینترنت  MS ،آفیس
وای فای در تمام شعبات
•
صنف های کمپبوتر و دانلود
•
دیجیتالی
چاپ کاپی و خدمات فکس محلی
•
برنامه ها و محافل
ما میزبان برنامه های
•
باارزش برای کودکان ،نوجوانان و
جوانان هستیم.
قصه گویی ،فیلم ،باشگاه
•
کتاب ،گروپهای دوزندگی و صنایع
دستی
شما حتی می توانید "
•
برنامه کتاب خوانی برای سگ ها"
داشته باشید.
محافل کتاب خوانی تابستانی
•
در تمام شعبات
دایر نمودن کالس های آموزشی
•
در مورد کاریابی ،باغداری و پالن
گذاری مالی،
کانسرت ها ،کتابخوانی،
•
سخنرانی ،سمینارهای علمی و
برنامه های دیگر در جریان سال
محل مالقات
آیا شما به یک محل برای
دیدارهایتان ضرورت دارید؟
یکی از اتاق های مارا برای
•
گروه خودتان بوک کنید.

• زمانی که شما به تعطیالت
میروید و یا کتاب های
زیادی برای خواندن
دارید ،وضعیت امانت داری
خود را یه حالت تعلیق
قرار دهید.
• تحقیقات خود را برای
نویسنده و موضوع مورد
عالقه خود محفوظ ()Save
نمایید.حساب باز کنید تا
درمورد آنچه شما تحقیق
نموده اید ایمیل دریافت
نمایید.
• روند مطالعه خود پیگیری
نمایید.
• شماره های تماس خود را
به روز رسانی نمایید.
• برای پن کد خود یک
تذکر()reminderایجادیا
تنظیم مجدد نمایید.
• هزینه بخش های را که
تبدیل مینمایید ،پرداخت
کنید.
در اینجا به شما گفته
میشود که چگونه این کار
را انجام دهید.
درصفحه اصلی
•
کتابخانه(abqlibrary.or
)gمراجعه نمایید و در
بخش فهرست شعبات
( )catalog terminalبر
روی ( )my accountکلیک
نمایید.
• نمبر کارت کتابخانه و
پن کد خود را وارد
نمایید.
• شما در مسیر که می
خواهید قرار دارید!

کارخانکی به صورت زنده
•
توسط معلمان از "."brainfuse
دست رسی به آموزگاران
•
همه روزه از ساعت  11الی 2
بعد از ظهر
یک زبان خارجی بیاموزد ،از
افریقایی تازولو.
 .به اساس تقاضا ،دست رسی به
هزاران مجله و ژورنال.
شما میتوانید از منابع ما
معلومات صحی ،قانونی ،مالی
بدست آورید.
• دسترستی به گزارش مصارف
کنندگان به صورت آن الین.
کتابهای الکترونیکی ،کتابهای
صوتی،مجله های دیجیتالی،
موسیقی و فیلم های آنالین
• خدمات بیش از اندازه در
بخش های کتابخانه مجازی،
مرکز کتابهای الکترونیکی ،آر
بی دیجیتال (،)RBdigital
هوپال ،نوکاس و موسیقی
رایگان.
• تمامی خدمات فوق را
میتوانید در صفحه دانلود وب
سایت کتابخانه بدست آورید.

اکونت شما
به اکونت خود مراجعه
نمایید که:
ببینید که چی چیزی را به
•
امانت گرفته اید.
موارد به امانت گرفته شده
•
را تجدید نمایید.
موارد که دریافت نمودید
•
دوباره به جایش بگذارید
• Place holds.

