الخدمات عبر اإلنترنت
عضوا ،يمكنك الوصول إلى جميع
عندما تصبح
ً
خدماتنا المجانية عبر اإلنترنت:
الكتب اإللكترونية والكتب اإللكترونية الصوتية
يمكنك تنزيل الكتب اإللكترونية والكتب اإللكترونية
الصوتية والتمتع بها على جهاز الكمبيوتر الخاص
بك أو على هاتفك  /جهازك اللوحي.
المجالت اإللكترونية
يمكنك تنزيل مجموعة من بعض المجالت المفضلة
لديك.
الصحف اإللكترونية
يمكنك الوصول إلى األرشيفات التي تشمل الصحف
األيرلندية القديمة على مدار عقود باستخدام أحد أجهزة
الكمبيوتر العامة لدينا
الدورات التدريبية اإللكترونية

الصحف :المحلية والدولية

االنضمام إلى المكتبة مجاني!
اإلنترنت
أجهزة الحاسب العامة يمكن الوصول إليها من قبل
أعضاء المكتبة.
تكاليف الطباعة:
جانب واحد أبيض وأسود c15 :لكل صفحة.
لون أحادي الجانب 60c :لكل صفحة.

اإلنترنت.
تعلم اللغات اإللكتروني

نسخ مستندات
أبيض وأسود A4 :أحادي الجانب15c :

 A3أحادي الجانب30c :
يُرجى السؤال في المكتب.

تمكن من الوصول إلى خدمة لغات مانجو لدينا عبر
اإلنترنت وتعلم لغة جديدة!
يمكنك العثور على المزيد من الخدمات عبر اإلنترنت على:
www.corkcoco.ie/library-services

كل ما تحتاج إليه هو بطاقة تعريف ضوئية وإثبات عنوان.
يجب على األهل  /أولياء األمور تقديم بطاقة
تعريف ضوئية وإثبات عنوان عند انضمام األطفال
دون سن  18عا ًما.
اقتراض عناصر
لدينا مجموعات من:
• الخيال
• غير الخيالية
• كتب األطفال – للذين تتراوح أعمارهم بين

 A4مزدوج الجانب25c :
الوصول إلى مئات الدورات التدريبية المجانية عبر

العضوية

األطفال حديثي المشي و 12سنة
• سن المراهقة
• شاب بالغ
• أقراص الفيديو الرقمية
• الكتب الصوتية
يمكنك اقتراض  12عنصر لمدة  3أسابيع.
طلب عناصر

األنشطة والفعاليات
تقدم معظم الفروع مجموعة من األنشطة :القراءات،
والحرف اليدوية ،واأللعاب ،وأوقات القصة ،وما إلى
ذلك .يُرجى السؤال في المكتبة.
خدمة الواي فاي متوفرة في معظم الفروع.

يمكنك اآلن طلب عناصر من أي مكتبة عامة في
البلد.

مكتبات الفرع

مجلس مقاطعة كورك

خدمة المكتبة
والفنون
ترحب بكم!

باليفورني

026 – 45767

باندون

021- 8844830

مجلس مقاطعة كورك

بانتري

027 - 50460

خدمة المكتبة والفنون

كاب كلير

028 - 41006

طريق كاريجروهان

كاريجالين

021- 4371888

كاسلتاونبير

027 – 70233

شارفيل

063 – 89769

كلوناكيلتي

023 – 8834275

كوبه

021- 4811130

الموقع اإللكترونيwww.corkcoco.ie/library- :
services

دونمانواي

023 – 8855411

فيرموي

025 – 31318

تويترwww.twitter.com/corkcolibrary :

كانتورك

085 – 8714237

كينسال

021- 4774266

ليندج إتش كيو

021 – 4546499

ماكروم

026 – 42483

مالو

022 – 21821

ميدلتون

021 – 4613929

ميلستريت

029 – 21920

ميتشلستاون

25 – 41939

نيوماركت

029 – 61090

باسدج ويست

021 – 4863727

شول

028 – 28290

شيركن أيلند

028 - 20009

سكيبيرين

028 - 22400

بوجال

024 - 93459

كورك
هاتف021 4546499 :
البريد اإللكتروني:
corkcountylibrary@corkcoco.ie

فايسبوك:
www.facebook.com/corkcocolibrary

لغة عربية
تم تمويل هذه الترجمة من قبل:

