
First section 95mm wide x 108mm high 

مرحبا بكم في المكتبات العامة ببرايتون 
 وهوف

 يمكنك عمل أشياء رائعة في المكتبات العامة والكثير منها بالمجان.
 يمكنك إيجاد المعلومات وفرص العمل وتطوير مهارات جديدة.

ليس من الضروري أن تكون عضوا في مكتبة لزيارة أو استخدام 
مجاني وُيمكنك من عمل في عضويتها المكتبة، ولكن االشتراك 

 المزيد.

Second section 106mm wide x 136mm high 

ماذا يمكنك عمله في المكتبات العامة ببرايتون 
 وهوف؟

  لكترونية وتشمل كتب في لغات أخرى والكتب اإل -استعارة الكتب
 والكتب المسموعة

 استعارة الكتب واألقراص المدمجة (CD)  لدعم األفراد على تعلم اللغة
 اإلنجليزية

  الساعة األولى مجانية -حاسوب والوصول إلى اإلنترنت الاستخدام 
  التعلم عن اإلنترنت وإنشاء حساب بريد إلكتروني إذا لم تكن تعرف

 طريقة عمل ذلك
  المكتبات العامة بالمجاناستخدام واي فاي في 
 ( اإلعداد الختبار الحياة في المملكة المتحدةLife in the UK Test )

 ( على الشبكةGoCitizenمع جو سيتيزن )
 الحصول على مساعدة للبحث عن الوظائف والتقديم عليها 
 ( استعارة أقراص الفيديو الرقميةDVD( واألقراص المدمجة )CD) 
  وتشمل تلك التي من بلدان أخرى على الشبكةقراءة الجرائد والمجالت 
 الدراسة 
 لدينا كتب ولعب لألطفال وتشمل كتب في لغات أخرى 
 القصص لألطفال دون سن الخامسة والموسيقى  سردجلسات مجانية ل

 (Baby Boogieللرضع بيبي بوجي )
 على مدار السنة فعالياتاشترك في نشاطات األسرة والراشدين وال 
 ات المحلية والوطنيةاحصل على المعلوم 
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