
مكتبات مدينة 
ويندهام

ترحب بكم

ي مكتبات مدينة ويندهام العمومية.   تتسم 
اكتشف متعة التعلم �ف

مكتباتنا بالحيوية وهي أماكن يمكن لأفراد من مختلف الأعمار أن 
أ ما لكل شخص!    يتشاركوا فيها ويستمتعوا بها.   هناك �ش

مكتبات مدينة ويندهام
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ونية لك�ت المكتبة الإ
ي كل مكان 

 مكتبتك �ف
 الوصول إىل مكتبتك عىل مدار 24 ساعة 7 

ي الأسبوع
أيام �ف

ك اليوم مجانا اش�ت

 برامج وفعاليات مجانية
امج  تقدم مكتبات مدينة ويندهام العديد من ال�ب

لمختلف الأعمار. ومن ضمن برامجنا النظامية:

 وأكرث بكثري! 
 اطلع عىل موقعنا وراجع جدول الفعاليات

 لمعرفة ماذا جري.

JULIA GILLARD LIBRARY TARNEIT 
150 Sunset Views Boulevard 

Tarneit

من 9:00 صباحا إىل 8:00 مساء ف إىل الخميس   الثن�ي
من 9:00 صباحا إىل 6:00 مساء  الجمعة  

من 10:00 صباحا إىل 4:00 بعد الظهر  السبت  
من 1:30 بعد الظهر إىل 5:00 مساء الأحد  

الهاتف: 0200 8734

WERRIBEE 
177 Watton Street 

Werribee

، الثالثاء  ف  الثن�ي
من 10:00 صباحا إىل 6:00 مساء  الأربعاء والجمعة 
من 10:00 صباحا إىل 8:00 مساء  الخميس  

من 10:00 صباحا إىل 4:00 بعد الظهر  السبت  
مغلقة الأحد  

الهاتف: 7999 9742  

WYNDHAM VALE 
Manor Lakes Blvd 86 

Manor Lakes

، الثالثاء  ف  الثن�ي
من 10:00 صباحا إىل 6:00 مساء  الخميس والجمعة 
من 10:00 صباحا إىل 8:00 مساء  الأربعاء 

من 10:00 صباحا إىل 4:00 بعد الظهر  السبت  
مغلقة الأحد  

الهاتف: 8930 8734 

PLAZA 
Pacific Werribee Shopping Centre 

Shop MM20, Level 1, Derrimut Road  
Werribee

من 10:00 صباحا إىل 8:00 مساء ف إىل الخميس   الثن�ي
من 10:00 صباحا إىل 6:00 مساء  الجمعة  

من 10:00 صباحا إىل 4:00 بعد الظهر  السبت  
من 1:30 بعد الظهر إىل 5:00 مساء الأحد  

الهاتف: 2600 8734  

POINT COOK 
Cheetham Street 1-21 

Point Cook

من 10:00 صباحا إىل 8:00 مساء ف إىل الخميس   الثن�ي
من 10:00 صباحا إىل 6:00 مساء  الجمعة  

من 10:00 صباحا إىل 4:00 بعد الظهر  السبت  
من 1:30 بعد الظهر إىل 5:00 مساء الأحد  

الهاتف: 7966 9395  

الطفولة املبكرة
وقت للرضع    •
ة الأشعار   •  ف�ت

مواعيد رسد القصص  •

األطفال
نشاطات العطالت المدرسية    •

الشطرنج لالأطفال  •
ألعاب الليغو  •

ف   •  نادي الكتاب  المبدع�ي
نادي الأطفال  •

املوارد اإللكرتونية عىل 
اإلنرتنت 

يتاح لأعضاء المكتبة الحصول عىل 
نت،  ن�ت ونية عىل الإ لك�ت مواردنا الإ

وهي تشتمل عىل:
واى فاى مجا�ف  •

فصول تكنولوجيا المعلومات   •
الطباعة وتصوير المستندات  •

ي
المسح الضو�أ  •

إرسال الفاكسات  •
أجهزة الكمبيوتر  •

ونية لك�ت محطات الألعاب الإ  •
•  الموارد المتعلقة بالأنساب 

والتاريخ المحىلي
الطباعة من أي مكان  •

مكتبتنا اإللكرتونية
ي كل مكان! الوصول إىل 

مكتبتك �ف
مجموعة واسعة من الخدمات ع�ب 

نت. ن�ت الإ
•  كتب ومجالت وكتب مسجلة 

نت ن�ت عىل الإ
موارد تعليمية  لكافة الأعمار  •
ية ف نجل�ي دعم تعلم اللغة الإ  •

ف عن العمل المساعدة للباحث�ي  •
WynLearn  •

•  موقع تاريخ ويندهام عىل 
نت ن�ت الإ

نت ن�ت التدريس عىل الإ  •
الشباب

ي أداء الواجبات  
المساعدة �ف  •

ي المكتبة
“الضجيج” �ف  •

ف   •  نادي الكتاب  المبدع�ي
ألعاب الكمبيوتر   •
مجيات نادي ال�ب  •
ف مجال المراهق�ي  •

الراشدين
•  نوادي الكتاب

مجموعات الأنساب التاريخية  •
السمر والمشغولت اليدوية  •

ح البحث عن الأنساب جولت ل�ش  •
ة الذاتية فصول لكتابة الس�ي  •

ف فصول تكنولوجيا المعلومات للمبتدئ�ي  •
فصول عن أي باد وتابلت  •

نادي السينما  •



 االنضامم إىل املكتبة مجاين 
ومفتوح لجميع األعامر

نت أو  يمكنك النضمام مكتبات مدينة ويندهام عىل الن�ت
ي أي من فروعنا الخمسة.  كل ما تحتاجه هو إثبات اسمك 

�ف
. وعنوانك الحالي

تمنحك بطاقة عضوية المكتبة الخاصة بك الحصول مجانا عىل: 

اطلع عىل موقعنا لمعرفة أخر أخبار وفعاليات المكتبة.

الكتب    •
أقراص الفيديو الرقمية  •

استخدام الحاسوب  •
واي فاي   •

الأقراص المدمجة  •
•  المجالت  

أماكن للدراسة  •

صالت القراءة  •
ي أداء الواجبات  

المساعدة �ف  •
نت ن�ت قواعد البيانات عىل الإ  •

نت  ن�ت التدريس عىل الإ  •
ف ودودين فريق موظف�ي  •

ف عن العمل •  المساعدة للباحث�ي

ية.   ف نجل�ي لغات غ�ي الإ  •
نت ن�ت كتب ومجالت عىل الإ  •

امج والفعاليات لجميع الأعمار ال�ب  •
غرفة الأنساب والتاريخ المحىلي والمشورة بصددهما  •

facebook.com/librariesinwyndham

االستعارة
ميكنك استعارة املواد التالية:  

فرتة االستعارة:

4 أسابيعالكتب

4 أسابيعنوط موسيقية

4 أسابيعاألقراص املدمجة

4 أسابيعالكتب املسموعة

4 أسابيعأطقم تعلم اللغات األخرى

أسبوعاناملجالت

الكتب املسموعة 
اإللكرتونية

أسبوعان

أسبوعانالكتب اإللكرتونية

أسبوعأقراص الفيديو الرقمية

 مدة غرياملجالت اإللكرتونية
 محدودة
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هناك يشء ما لكل شخص! 

استعمل كتالوج المكتبة عىل أجهزتك 
ي المكتبة.

ل أو �ف ف ي الم�ف
المحمولة أو �ف

خدمات املكتبة املنزلية 
لية مجانية  ف خدمات المكتبة الم�ف

لسكان مدينة ويندهام الذين 
ل يقدرون عىل مغادرة منازلهم 
للحضور إىل المكتبة. يتم انتقاء 
الموارد بحيث تفي باهتماماتك 

ف  ويقوم بتوصيلها أحد المتطوع�ي
ي الشهر. 

اللطفاء مرة �ف

 للحصول عىل معلومات إضافية 
 اتصلوا بالمكتبة عىل الرقم

.8734 2600

اإلعادة ومتديد االستعارة  
يمكنك إعادة الكتب إىل أي فرع تشاء.  

ي 
قم بتمديد الستعارة وطلب المواد ال�ت

نت أو ع�ب  ن�ت ي استعارتها عىل الإ
ترغب �ف

المكتبة. 

ي ولكن 
استعارة المواد من المكتبة مجا�ف

ي مواعيدها 
نرجوك أن تتذكر إعادتها �ف

المحددة بحالة جيدة تفاديا للغرامات. 

لغات الجاليات املحلية
ي بعض المكتبات مواد باللغة الصينية 

�ف
يطالية والهندية.  سبانية والإ والعربية والإ
ي 

ف �ف ولدينا أيضا الكتب المصورة بلغت�ي
مجموعة مختلفة من اللغات.


