
 مفت پروگرامز
 شیر خوار، ننھے بچوں، نو نہالوں اور نو جوانوں کے لیے مفت پروگرامز اور تقریبات

nypl.org/summer :کے لیے الئبریری تشریف الئیں! کیلنڈر اکسپلور کریں 

الئبریری تشریف الئیں!

 اسٹوری ٹائمز	 

 فنون لطیفہ اور دستکاریاں	 

 STEAM )سائنس، ٹیکنالوجی، 	 
انجینئرنگ، فنون اور ریاضیات( 

سرگرمیاں

 ریڈنگ ٹریکر
اس وقت کا ریکارڈ رکھنے کے لیے جو آپ اس موسم گرما میں پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں مطبوعہ 

سرگرمی اور ریڈنگ ٹریکر کا استعمال کریں –– یا پڑھائی کے اپنے منٹوں کی جانکاری رکھنے 

کے لیے Beanstack میں ہمارا ریڈنگ پورٹل مالحظہ فرمائیں، کتابوں کا جائزہ لیں، اور آن الئن 

تفریحی سرگرمیاں حاصل کریں۔ ریڈنگ اسٹار بننے کے لیے بیجز حاصل کریں!

آن الئن شروع کریں

 nypl.beanstack.com مالحظہ کریں یا Beanstack ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔. 	

 کوئی اکاؤنٹ تخلیق کریں یا سائن ان کریں۔. 	

 اپنی ریڈنگ اور سرگرمیاں ٹریک کرنے کے لیے Log Reading and Activities )ریڈنگ . 	
اور سرگرمیوں میں الگ کریں( پر کلک کریں ۔ ایپ میں + کی عالمت پر ہلکی 

ضرب لگائيں۔

 کوئی سواالت؟ ہم سے رابطہ کریں کا فارم استعمال کریں اور ہم رابطے میں رہیں گے!. 	

اس میں مزید معلومات ہیں! ←

  شاخوں میں خصوصی 	 
“Summer Cruise” )“سمر کروز”( 

پروگرامز )آغاز 7	 جون(

 اور اس کے عالوہ بھی بہت کچھ!	 

 nypl.org/summer :میں مزید جاننے کے لیے مالحظہ کریں Русский اور ،বাংলা ،中文 ،Español ،English

اس موسم 

گرما میں مفت 

کتابوں کا عطیہ!

مربوط رہیں – مزید معلومات 

کے لیے ہماری ویب 

سائٹ مالحظہ کریں!

NYPL.org/summer 
#NYPLsummer



 ایک مفت الئبریری کارڈ حاصل کریں
آپ کی عمر کبھی بھی اتنی کم نہیں ہوتی ہے کہ آپ الئبریری کارڈ نہ حاصل کر سکیں اور ان 

تمام چیزوں کو اجاگر نہ کر سکیں جو الئبریری پیش کرتی ہے!

 کوئی فزیکل الئبریری کارڈ حاصل کرنے کے لیے، بس ID اور پتے کا ثبوت لے کر اپنی 	 
 مقامی شاخ پر جائیں، ایک درخواست مکمل کریں اور اسی وقت مستعار لینا 

شروع کر دیں!

 کوئی ڈیجیٹل الئبریری کارڈ حاصل کرنے اور ای-بکس اور آڈیو بکس مستعار لینا 	 
شروع کرنے کے لیے الئبریری کا مفت ای-ریڈر ایپ، SimplyE، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ 		 سال 

اور اس سے کم عمر کے مستفیدین کی طرف سے درخواست دینے کے لیے والدین یا 

nypl.org/simplye :سرپرست کی موجودگی ضروری ہوگی۔ شروع کریں

 تاخیر کا مزید جرمانہ نہیں!
کیا آپ جانتے ہیں؟ الئبریری میں اب تاخیر کا کوئی جرمانہ نہیں ہے، اس لیے آپ کسی بھی شاخ 

سے بغیر کسی فکر مندی کے کتابیں وغیرہ مستعار لے سکتے ہیں۔

 STEAM ڈسکوری کٹس
NYPL کی شاندارSTEAM ڈسکوری کٹس کی مدد سے تعمیر کریں، کوڈ کریں، اور ستارہ بینی کریں 

جو کہ برونکس، مین ہیٹن اور اسٹیٹن آئی لینڈ میں پھیلی ہوئی 0	 شاخوں سے مستعار لینے کے 

nypl.org/steam :لیے دستیاب ہیں۔ روبوٹکس، فلکیات، انجینئرنگ، کوڈنگ وغیرہ اکسپلور کریں

 ہمارے ساتھ مربوط ہوں
ہمارا بائی ویکلی NYPL Kids ای-نیوز لیٹر یعنی برقی خبر نامہ بچوں کے لیے مفت سرگرمیاں اور 

دیگر چیزوں کی پیش کش کرتا ہے - راست آپ کے ان باکس میں۔ اس موسم گرما میں اور سال 

nypl.org/nyplkids :بھر الئبریری میں نیا کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے سائن اپ کریں
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