په ورمونټ کې عامه کتابتونونه
عامه کتابتون څه شی دی؟
عامه کتابتونونه د زده کړې ،د ساتيري او ځان سره د مرستې لپاره ټاکل شوي ځايونه دي او د هر عمر او د ټولو خلکو لپاره چې هر
ډول مخينه ولري داسي فرصتونه وړاندې کوي چې زده کړي وکړي او د ځاني پرمختګ الري چاري تعقيب کړي .کتابتونونه معموال
هغه مواد وړاندې کوي چې مراجعين يې کتالی شي او همداراز له ودانۍ او اسانتياوو څخه هم استفاده کوالی شي .د کتابتون کارمندان
معموالٌ د دې لپاره وي ترڅو پوښتنو ته ځواب ووايي او له کتابتون څخه د استفادې په چارو کې له مراجعينو سره مرسته وکړي.

عامه کتابتونونه څه شی وړاندیز کوي؟
مراجعين او ګټه اخيستونکي کوالی شي په کتابتون کې د يو څه مودې لپاره له ډيرو موادو څخه استفاده وکړي او پرته له کوم لګښت
څخه يې بېرته کتابتون ته وسپاري .په دې موادو کې کېدای شي الندي توکي شامل وي:
•

د لويانو او ماشومانو کتابونه

•

غږيز کتابونه او موسيقي

•

اخبار

•

مجلې

•

وسايل

•

فلمونه

په ډيرو کتابتونونو کې مراجعينو ته په وړيا ډول ځينې نندارې وړاندي کېږي .په دې ډول کتابتونونو کې بېالبېلې نندارې وړاندي کېږي:
•

د لويانو او ماشومانو لپاره تعليمي نندارې

•

د کيسې وختونه او د ماشومانو نور فعاليتونه

•

هنري نندارې

•

د موسيقي نندارې

په ډيرو کتابتونونو کې مراجعينو ته د ټکنالوژۍ خدمات هم وړاندي کېږي .په دې ټکنالوژۍ کې کېدای شي بېالبېل ډولونه شامل وي:
•

کمپيوټرونه او انټرنټ ته السرسی

•

پرينټرونه او سکېنرونه

•

وړيا وای فای

•

آنالين سرچينې او ټولګي

•

برېښنايي کتابونه

کتابتونونه معموال د مراجعينو لپاره لومړنۍ اسانتياوې لري:
•

څوکۍ

•

د کار او کورنۍ دندې د ترسره کولو لپاره ميزونه

•

تشنابونه او د څښاک اوبه

•

د ناستې خونه يا د مطالعې لپاره ارام ځايونه

څنګه کوالی شئ د کتابتون غړی شئ؟
که تاسو په داسې ښار کې ژوند کوئ چې هلته کتابتون وي ،نو د کتابتون غړيتوب وړيا دی .ډيری کتابتونونه به ستاسو نوم ،پته ،او د تليفون
شميره يا بريښناليک پته وغواړي .په ځينو کتابتونونو کې ستاسو د  IDغوښتنه هم کېږي .له قانوني اړتيا پرته ،کتابتون ستاسو شخصي
معلومات له هيچا سره نه شريکوي .په ډيرو مواردو کې ،تاسو اړتيا نه لرئ چې د کتابتون د ليدلو لپاره د کتابتون غړيتوب ولرئ.

