Stadtbibliothek
MarzahnHellersdorf

الوسائل والمواد التي في امكانك
استعارتها
 اقراص الكترونية للكبار واألطفال,كتب

وسائل خاصة لتعليم اللغة األلمانية – كتب وأقراص
Deutsch lernen الكترونية
كتب خاصة باللغة األلمانية
كتب المانية مبسطة للقراءة

هل لديك اسئلة أخرى؟
نساعدك بكل سرور
عليك فقط أن تأتي الينا
ففي كل مكتبة يوجد مكان لالستعالمات
أو
أتصل بنا تلفونيا
مزيد من المعلومات تجدها في االنترنت
www.berlin.de/bibliotheken-mh

ويمكنك زيارتنا على صفحتنا في الفيس بوك
www.facebook.com/marktwainbibliothek
www.facebook.com/erichweinertbibliothek
www.facebook.com/
heinrichvonkleistbibliothek

Bezirkszentralbibliothek
„Mark Twain“ im
Freizeitforum Marzahn
Marzahner Promenade 55
12679 Berlin
Tel.: 030/54704154
Mo, Di, Do, Fr 10:00-19:30
Mi
14:00-19:30
Sa
10:00-14:00
S Raoul-Wallenberg-Str
Tram M6, 16
Bus 154, 192, 195, X54

Stadteilbibliothek Mahlsdorf
Alt Mahlsdorf 24-26
Eingang Hönower Str.
Tel.: 030/5657 866
Mo
13:00-17:00
Di, Do 12:00-19:00
Fr
10:00-15:00
S Mahlsdorf
Tram 62

Stadtteilbibliothek
„Heinrich von Kleist“

Mittelpunktbibliothek
„Ehm Welk“

Havemannstraße 17 B
12689 Berlin
Tel.: 030/9339380
Mo, Di, 13:00-18:00
Mi
09:00-14:00
Do
13:00-19:00
Fr
09:00-14:00

Alte Hellersdorfer Str. 125
12629 Berlin
Tel.: 030/9989 526
Mo
11:00-17:00
Di, Do 11:00-19:00
Mi, Fr 11:00-15:00
Tram M6, 18
Bus 197

S Ahrensfelde
Stadtteilbibliothek
Kaulsdorf Nord

Stadtteilbibliothek
„Erich Weinert“

Cecilienplatz 12
12619 Berlin
Tel.: 030/5636 705
Mo, Di, Do 12:00-19:00
Mi, Fr
09:00-13:00
U Kaulsdorf Nord
Bus 191, 197

Helene-Weigel-Platz 4
12681 Berlin
Tel.: 030/5429 251
Mo, Di, Do, 11:00-18:00
Mi, Fr
09:00-13:00
S Springpfuhl
Tram M8, 18
Bus 194
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Refugees Welcome

االستفادة من
المكتبات العامة

مالحظة هامة
ماذا استطيع ان استعير من المكتبة ؟

هل ترغب في استعارة شيء ؟

يسمى رسوم التأخير

كتب ,ألعاب النرد ,اٌقراص الكترونية يمكن استعارتها لمدة 4
أسابيع

اذا انت بحاجة الي بطاقة اشتراك

كم يكلف ذلك

أقراص الكترونية مدمجة أخرى للتسجيالت الصوتية أو األفالم,
مجالت  .تعار لمدة اسبوعين فقط

اذا تأخرت في احضار شيئ فسيكلفك ذلك مبلغا ماليا

 52سنتا يوميا لكل مادة مستعارة

اذا احببت االستعارة من مكتبة أخرى
اليك الطريقة
انت تحدد المكتبة التي يرسل اليها الكتاب
لكن ذلك يكلف ماآل
يورو واحد رسوم تحضير الكتاب ولك من الوقت أسبوعين تستطيع
خاللها استالم الكتاب

عليك بالحضور الى مكتبة عامة
كم اشياء مسموح لي استعارتها ؟
تستطيع استعارة  01اشياء

عندما تستعير شئ
تحصل على ورقة مكتوب فيها تاريخ

هل ممكن االحتفاظ باالشياء لمدة اطول ؟

اذا غيرت مكان سكنك عليك
باعطائنا عنوانك الجديد

او تعمل ذلك بواسطة األنترنت.

أيضا اذا تغير اسمك

ww.voebb.de

أخبرنا بذلك

وثيقة السكن في محطة االستقبال
وثيقة تثبت انك قد تقدمت لطلب اللجوء

كم تكلفة بطاقة االشتراك ؟

تأتي الى المكتبة و تحضر الكتاب أو الفلم  .اليكلفك شيء

اذا اضعت بطاقة المكتبة

وثيقة السماح باالقامة محتوية على االسم وتاريخ الميالد

التاريخ هو تاريخ اعادة االشياء المستعارة

نعم ان هذا ممكن

عليك اخبارنا بذلك

احضر معك الوثائق التالية

جواز السفر او البطاقة الشخصية

 21سنتا رسوم نقل من Marzahn-Hellersdorf
يورو واحد رسوم نقل من المكاتب االخرى

كيف احصل على هذه البطاقة ؟ ما هي الوثائق المطلوبة ؟

تدخل الى حسابك عبر الموصل mein Konto
أما اذا أتصلت بنا فسيكلفك ذلك يورو واحد

البطاقة مجانية

كم مدة صالحية البطاقة ؟
مبدائيا لثالثة اشهر
قابلة للتجديد بعد احضار الوثائق المطلوبة

