
 البرامج المجانية
ندعوك إىل زيارة المكتبة للمشاركة في البرامج المجانية والفعاليات 

المخصصة للرضع واألطفال حديثي المشي واألطفال والمراهقين! 

nypl.org/summer :استكشف تقويم المكتبة عىل الرابط

ُقم بالغوص في عالم المكتبة!

 سرد القصص	 

 الفنون والحرف اليدوية	 

 أنشطة مواد العلوم والتكنولوجيا 	 
)STEAM( والهندسة والفنون والرياضيات

 أداة تتبع القراءة
استعن بأداة تتبع وقت القراءة واألنشطة لتسجيل الوقت الذي ستقضيه في القراءة هذا 

 Beanstack الصيف — أو ُقم بتسجيل الدخول إىل بوابة القراءة الخاصة بنا عىل موقع

لتتبع وقت القراءة، واستعراض الكتب، والعثور عىل األنشطة الممتعة عبر اإلنترنت. 

اكسب الشارات لتصبح "نجم القراءة"!

ابدأ اآلن عبر اإلنترنت

 ُقم بزيارة الموقع اإللكتروني nypl.beanstack.com أو ُقم بتنزيل تطبيق . 	
.Beanstack

 ُقم بإنشاء حساب أو سجِّل الدخول.. 	

 في المتصفح لديك، انقر عىل Log Reading and Activities )تسجيل القراءة . 	
واألنشطة( لتتبع قراءاتك وأنشطتك. في التطبيق، اضغط عىل العالمة +.

 هل لديك أسئلة؟ استعن بنموذج االتصال بنا وسنتواصل معك!. 	

 برامج "الرحالت البحرية 	 
الصيفية" في مختلف الفروع 

)بدًءا من 7	 يونيو/ حزيران(

 والمزيد غير ذلك!	 

 nypl.org/summer :يرجى زيارة الرابط ، Русский ،  বাংলা ،  中文  ،español ،English للمزيد باللغات

هدايا مجانية من 

الكتب هذا الصيف!

ابَق عىل اطالع — 

ُقم بزيارة موقعنا اإللكتروني 

لمعرفة المزيد!

اكتشف المزيد! ←

NYPL.org/summer 
#NYPLsummer



 احصل عىل بطاقة مكتبة مجانية
مهما كان عمرك صغيراً، يمكنك الحصول عىل بطاقة المكتبة لتستكشف كل ما تقدمه 

لك المكتبة!

 للحصول عىل بطاقة مادية، عليك إحضار إثبات الهوية والعنوان إىل الفرع 	 
المحلي القريب منك إلكمال نموذج الطلب والبدء في استعارة الكتب عىل الفور!

 للحصول عىل بطاقة رقمية والبدء في استعارة الكتب اإللكترونية والكتب 	 
الصوتية، ُقم بتنزيل تطبيق القراءة اإللكترونية SimplyE الخاص بالمكتبة. 

سيحتاج األطفال بعمر 		 عاًما وأصغر إىل الوالد)ة( أو ولي)ة( األمر لتقديم 

nypl.org/simplye :الطلب نيابة عنهم. ابدأ اآلن

 ال توجد غرامات تأخير بعد اآلن!
هل تعلم؟ ال توجد غرامات تأخير في المكتبة، ويمكنك استعارة الكتب والمزيد من 

األنشطة في أي من فروع المكتبة دون قلق.

  مجموعات استكشاف مواد العلوم والتكنولوجيا 
)STEAM( والهندسة والفنون والرياضيات

استمتع بأنشطة البناء والترميز والَفلَك من خالل مجموعات استكشاف مواد العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات )STEAM( الرائعة بالمكتبة، يمكنك استعارة 

كتب المجموعات المتاحة من 0	 فرًعا في مختلف أنحاء البرونكس ومنهاتن وستاتن 

nypl.org/steam :آيالند. استكشف علوم الروبوتات والَفلَك والهندسة والترميز والمزيد

 تواصل معنا
تقدم النشرة اإلخبارية اإللكترونية لألطفال التي تصدر كل أسبوعين من مكتبة نيويورك 

العامة )NYPL Kids( أنشطة مجانية والمزيد لألطفال — مباشرة في صندوق الوارد لديك. ُقم 

nypl.org/nyplkids :بالتسجيل واكتشف الجديد في المكتبة هذا الصيف وعىل مدار العام

NYPL.org/summer 
#NYPLsummer


