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  مرحبًا بكم في مكتبات مدينة بالكتاون
 .لتبادل األفكار والتخيل واإللهام إتصال بيئة :رؤيتنا

 
من الخدمات  واسعةفر مجموعة تتوا .نحن هنا لمساعدتك من خالل إمدادك بالمعلومات والتعليم وتلبية احتياجاتك الترفيهية

 :من خالل الحال والموارد من خالل فروعنا الخمسة وعلى اإلنترنت بطبيعة
www.libraries.blacktown.nsw.gov.au 

 

  هل يمكنني االلتحاق بالمكتبة؟
 والزوارإذا كنت من خارج منطقة سيدني، بما في ذلك الزوار من الواليات األخرى  .سيدنيسكان لجميع مجانيةالعضوية

  .أسبوع 12من خارج البالد، تتوافر عضوية مجانية مؤقتة لمدة 
 

  .إثنين مطبوعينإلى ما يصل استعارةاستخدام اإلنترنت و يجوز لألعضاء المؤقتين :هامةمالحظة
 

 بزيارة وقم www.libraries.blacktown.nsw.gov.auعلىأوًالاإلنترنتعلىبطلب تقّدم بالمكتبة،لاللتحاق
 أو) مصرفي حساب كشف أو البلدية فاتورة أو السائق رخصة مثل( الحالي وعنوانك اسمك تبين تعريف بطاقة مع المكتبة
لزوار من خارج البالد إلى إبراز جواز السفر عند سوف يحتاج ا .الشخصية تعريف بطاقة مع مكتبة أقرب بزيارة تفضل

  .االلتحاق
 

سوف يلزم إثبات السم  .بالمكتبة لاللتحاقوصيأوأمروليإلىسنة18عمردونهم من يحتاج :هامةمالحظة
  .وعنوان الوالد أو الوصي

 

  ؟أستعيرهما الذي يمكنني أن 
على بطاقتك في المرة  بند35ما يصل إلى استعارةأسابيع ويمكنك3لمدةاالستعارةمن مجموعات البنوداستعارة يمكن
توفر المكتبة مجموعات مواد بالعديد من اللغات المجتمعية، إلى جانب  .مقيدة بحسب الفئة البنودقد تكون بعض  .الواحدة

 مثل المواد، بعض .المدارس الثانوية ةشهادطوانات الدي في دي وموارد مجموعات خاصة مثل الكتب اإللكترونية واس
إذا لم تستطع العثور على شيء ما، فيرجى السؤال  .فقط المكتبة في لالستخدام متاحة تكون المحلي التاريخ وموارد المراجع

  .الجديدة بالبنودترحب المكتبة بالتعليقات بما في ذلك التوصيات الخاصة  –
 

  ؟استعرتهمدة ما هل يمكنني تجديد 
 3يكون التجديد لمدة  .بحجزهآخر  زبون، ما لم يكن قد فات موعد إرجاعه أو قام من بنوداستعرتهما  كل يجوز تجديد مدة

ويمكن القيام به من خالل الموقع اإللكتروني ) من تاريخ اإلرجاع األصلي(أسابيع 
www.libcat.blacktown.nsw.gov.au المستعارة بين  البنودتجديد  :هامة مالحظة .أو الهاتف أو في المكتبة

  .مكتبات يكون بإذن المكتبة الُمقِرضةال
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  ؟البنود الخاصة بيكيف أقوم بإرجاع 

تتوافر أنابيب لإلرجاع بعد ساعات العمل في  .العملساعاتأثناءبالكتاونمدينةلمكتباتفرع أي في البنود إرجاعيمكنك
  .كتبة دينيس جونسون، ستانهوب جاردنزمكتبة ماكس ويبر، بالكتاون، ومكتبتنا في ذا ماونت درويت هاب، وم

 

  هل هناك أية رسوم؟
 :تشمل الخدمات التي تحتاج إلى سداد ثمنها

  .استبدال بطاقات المكتبة •
 .الستعارة بين المكتباتطلبات ا •
 ).غير القابلة لالسترداد المعاملةبما في ذلك رسوم (العناصر المفقودة أو التالفة  •
 .الطباعة وٕارسال الفاكسات والتصوير الفوتوغرافي •

 
 الواردة على بطاقتك، أو غيرها من الرسوم القائمة، فسوف يتم تعليق البنودجاع ال تحتسب المكتبة رسوم تأخير، لكن إذا فات موعد إر 

 .االستعارة واستخدام الكمبيوتر إلى حين تسوية المشكلة امتيازات
 

  :زيارة موقعنا اإللكتروني، يرجى والعائداتلالطالع على جميع المعلومات المتعلقة بالرسوم 
and_Chargeswww.libraries.blacktown.nsw.gov.au/Using_Your_Library/Get_Orientated/Fees_  

 
 ما هي الخدمات األخرى التي تقدمها المكتبة؟

ء الوصول إلى فعاليات المكتبة وأندية الكتب واألنشطة الخاصة باألطفال والشباب، ومجموعة من الخدمات والتسهيالت يتاح لألعضا
  :على اإلنترنت مثل

 استعارة أجهزة الالب توب  .باإلنترنت وخدمة الواي فاي في كل مكتبةمجانيًااتصاًالتشمل – الحاسوب أجهزة
 .كوغير ذلك الكثير في مكتبت Powermatesو eReadersو

 ابحث المجموعة أو احجز أو جدد  .بك الخاصالمكتبةوحسابالمكتباتلكتالوجاإلنترنتعلى الوصول – مكتبتي
 .من خالل اإلنترنت البنود

 كاستخدام اإلنترنت والكمبيوتر األساسي والتواصل االجتماعي وغير ذلك الكثير في مكتبت – التدريب التكنولوجي. 
 وأنشطة العطالت ) سنوات 5-2(، ووقت حكاية القصص )سنة 2- 0(تشمل وقت أغاني األطفال  – أنشطة األطفال والشباب

 .المدرسية، وأنشطة الشباب وغيرها
 اللغة اإلنجليزية والمواقع اإللكترونية والموسوعات وآالف الدوريات وغير ذلك الكثير – ترنتالتعلم على اإلن. 
 الُمعلم الخصوصي )yourtutor( – الثانوية بإمكانهم الوصول إلى مساعدات على  ةشهادوحتى  سنوات 4عمر  الطالب من

  .اإلنترنت مباشرة بخصوص الواجبات المدرسية من معلمين خبراء من خالل الموقع اإللكتروني للمكتبة
 متاحة لالستئجار في مكتبة ماكس ويبر، بالكتاون، ومكتبة فرع دينيس جونسون،  – غرف االجتماعات ومراكز المناسبات

 .ستانهوب جاردنز
 تاريخ األسرة وزيارات للمؤلفين ومجموعات الكتب وأندية األفالم وغير ذلك الكثير مناسبات – االهتمامات الخاصة. 
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 !كهناك شيء ما لكل شخص في مكتبت

  مستندات ذات صلة
  لمكتبات مدينة بالكتاون الزبائنميثاق خدمة 

 شروط استخدام تكنولوجيا المكتبات 

  مكتباتنا
Max Webber Library, Blacktown 

Cnr. Flushcombe Road & Alpha Street, Blacktown NSW 2148 
 6677 029839 :الهاتف

 6640 9839 02 :مركز المناسبات بالمكتبة
 مساًء 7.45 –صباحًا 9.30اعة الجمعة من الس –االثنين 

 مساًء 4صباحًا إلى  9.30السبت من 
 مساءً  4إلى  اً ظهر  12من الساعة  األحد

Our Library @ The Mount Druitt Hub 
Ayres Grove Mt Druitt NSW 2770 

 2000 8886 02 :الهاتف
 مساًء 7.45 –صباحًا 9.30الخميس من الساعة  –االثنين 

 مساًء 6صباحًا إلى  9.30الجمعة من 
 مساًء 4باحًا إلى ص 9.30من  السبت
 مساًء 4إلى  اً ظهر  12من الساعة  األحد

 
Dennis Johnson Branch Library, Stanhope Gardens  

  Blacktown Leisure Centre Stanhopeواقعة في نفس موقع 
Cnr. Stanhope Parkway & Sentry Drive, Stanhope Gardens NSW 2768  

 2670 9421 02  :الهاتف
 مساًء 7.45 –صباحًا 9.30لساعة الخميس من ا –االثنين 

 مساًء 6صباحًا إلى  9.30الجمعة من 
 مساًء 4صباحًا إلى  9.30من  السبت
 مساًء 4إلى  اً ظهر  12من الساعة  األحد

 
Lalor Park Branch Library 

Cnr. Freeman Street & Northcott Road, Lalor Park NSW 2147 
 5243 9624 02 :الهاتف
 مساًء 5إلى  صباحًا 9.30األربعاء والجمعة من  -االثنين 
 مساًء 7.45 – ظهراً  12 الخميس

 صباحًا 11.45صباحًا إلى  9.30السبت من 
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 Digital Hubو Riverstone Library  
 Marketown 1الطابق   

Cnr. Market Street & Riverstone Parade, Riverstone NSW 2765  
 3823 9627 02 :الهاتف
 مساًء 5صباحًا إلى 9.30األربعاء والجمعة من  -االثنين 

 مساًء 7.45 – ظهراً  12الخميس 
 صباحًا 11.45صباحًا إلى  9.30السبت من 

 


