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Stadtbibliothek
Bremen
Leitfaden in
„Leichter Sprache“

 تجدنا يف،نحن هنا ألجلك
 املوجودة مبدينة برمين8 فروعنا
 Zentralbibliothek

Am Wall 201, 28195 Bremen
Telefon 0421 361-4465

 Gröpelingen

	Gröpelinger Bibliotheksplatz
28237 Bremen
Telefon 0421 361-14670

 Huchting

	auf dem „Roland-Center“
Alter Dorfweg 30-50
28259 Bremen
Telefon 0421 361-16670

 Vahr

	im Einkaufszentrum
„Berliner Freiheit“ 11
28327 Bremen
Telefon 0421 361-59875

 Vegesack

	Aumunder Heerweg 87
28757 Bremen
Telefon 0421 361-7244

 Busbibliothek
aktueller Fahplan
www.stabi-hb.de

 Lesum

	Hindenburgstraße 31
28717 Bremen
Telefon 0421 361-7142
		
in der Gesamtschule Ost
Walliser Straße 125
28325 Bremen
Telefon 0421 361-3632

ميكنك اإلطالع عىل ساعات العمل وبرنامج الرحالت لباص
:املكتبة عند زيارة املوقع االلكرتونی

www.stabi-hb.de

2022 مكتبة املدينة يف برمين تحديث املعلومات لشهر آذار عام

 Osterholz

كيف أحصل عىل بطاقة املكتبة؟
أذهب إىل مكتبة املدينة
أحرض معي هذة الوثائق التالية:
• الهوية الشخصية أو جوازالسفر  +ورقة
التسجيل السكن،
من مكتب تسجيل السكان يف مدينة برمين
• املبلغ املايل لدفع تكلفة بطاقة املكتبة
استامرة التسجيل للمكتبة:
• يجب عيل تعبئة االستامرة خاصة بالتسجيل
• يجب أن أوقع عىل استامرة التسجيل
ما هي األشياء الهامة؟
بطاقتي املكتبية هي مخصصة يل فقط ،وال يسمح يل
إعطائها ألي شخص.
يتوجب عيل أن أتحدث مع موظف املكتبة يف الحاالت
التالية:
• عند ضياع بطاقة املكتبة
• عندما أغري عنوان سكني
• عندما أغري إسمي

Der Text wurde vom Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe
Bremen in Leichter Sprache geschrieben. Die Bilder sind von:
© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013

املكتبة يف برمين تسمى „مكتبة املدينة“يف برمين يوجد 8
مواقع للمكتبة املدينة هنا يوجد عروض مناسبة لجميع الناس
ماذا ميكنني أن أفعل باملكتبة؟
• ميكنني أن ألتقي مع اآلخرين
• الق راءة ،االستامع ،اللعب
• التعلم
• اكتساب املعلومات
• إستعارة شيئ ما
• استعامل االنرتنت والكمبيوتر
ماذا يوجد يف مكتبة املدينة؟

• الكتب
• الصحف واملجالت
• موسيقى
• كتب مع أقراص ملفات الصوتية
• أفالم
• ألعاب التحكم عن بعد
• ألعاب متنوعة

كل هذة األشياء تندرج تحت مسمى „الوسائط“

كيف ميكنني أن أستخدم الوسائط املوجودة باملكتبة؟
أحتاج إىل الهوية املكتبة ،ألجل مكتبة
املدينة .هذة الهوية تسمى :بطاقة
املكتبة.
أحيانا“ توجد تكلفة مالية لبطاقة
املكتبة .أدفع الرسوم املالية مرة واحد
خالل السنة .ميكن أن استخدم بطاقة
املكتبة بكل الفروع املكتبة ملدينة برمين.

BIBCARD

über
500.000
Medien

ng
n:
• Huchti
9 x in Breme ek Am Wall Vegesack
•
Zentralbiblioth olz • Vahr
Osterh
Hemelingen
• Lesum
• liothek
West • Busbib

e

-hb.d
www.stabi

كم تكلف بطاقة املكتبة؟
• أنا طفل  ،طالب مدرسة ،طالب
جامعي ،الجئ.
• البطاقة املكتبية تكون مجانا“
• أنا عمري أقل من  27عاما“ أو اكرب من
 65عاما“ .فعندها تكلف بطاقة املكتبة
مبلغ مايل قدرة  16يورو
• أنا عمري بني  28و  64عاما“ ،فعندها
تكلف بطاقة املكتبة  26يورو
• أنا أحصل عىل راتب تقاعدي أو ليس
لدي عمل.
ولهذا يجب عيل إحضار الوثيقة الحكومية
من مكتب العمل.
البطاقة املكتبية تكلف  16يورو
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كم املدة التي يسمح يل بها اإلحتفاظ بالوسائط؟
أغلب الوسائط ميكن اإلحتفاظ بها ملدة 3
أسابيع بعد إنتهاء .فرتة اإلستعارة يجب إعادة
الوسائط املستعارة .تاريخ ارجاع الوسائط
املستعارة موجود بالفاتورة الخاصة باالستعارة.
يجب عيل أن أنتبه ،متى تنتهي الثالث
األسابيع املخصصة لفرتة اإلستعارة.
يجب أن أرجع الوسائط بالوقت املحدد
كيف ميكنني االحتفاظ بالوسائط ملدة أطول؟
يجب أن أذهب اىل مكتبة املدينة.
أقول للموظف الذي يعمل باملكتبة :من
فضلك مدد يل فرتة الزمنية للوسائط التي
استعرتها .أعطي املوظف بطاقتي املكتبية.
بعد ذلك ميكنني أن أحتفظ بالوسائط التي
استعرتها ملدة  3أسابيع أخرى.
أو:
اتصل هاتفيا“ باملكتبة املدينةرقم الهاتف هو:

0421 361 4465

إذا قمت بإرجاع الوسائط التي إستعرتها بوقت متأخر .ماذا
يحدث؟
يجب أن أدفع النقود 30،سنت ،لكل
قطعة مستعارة ولكل يوم تأخري.

