Pashto

ښه دې چې پوه یاست
هغه څه چې تاسو ي ې غواړئ پور ک ړئ او هغه یو بل چا له مخکې
پور کړی وي نو تاسو کولی شئ چې خپل نوم د هغه شي لپاره په
قطار کې ثبت کړئ ،نو په سیسټم کې به هغه شی ستاسو په نوم
ثبت شي .د پور نیټه په رسید لیکل شوي وي .که چیرې د هغه څه
لپاره چې تاسو پور اخیستې وي بل کوم څوک په قطار کې نه وي
والړ نو تاسو کولی شئ چې هغه یو ځل بیا د دې ټلیفون شمیرې له
الرې  74388-0243او یا هم دې پتې ته د ننوتلو له الرې
سره د خپل پیژندګلو شمېرې  /د پورکا رډ bibliotek.borlange.se
نمبر له الرې او د خپلې تیرنوي ی له الرې ننوتلی او بیا ي ې پور کولی
که چیرې پور شوی شی د ټاکلي نېټې نه وروسته راوړل شو نو د
زموږ په بریښناپاڼه کې نور بشپړ مالومات شته.

ک تابتون له الندینیو الرو تعقیب کړئ:
bibliotek.borlange.se

د بورلینګې ک تابتون ته ښه راغالست!

facebook.com/biblioteketiborlange
@borlangebibliotek

یادونه!
ک تابتون په اوړي او د رخصتۍ په ورځو کې نور
رسمي وختونه ل ري .
د بشپړ مالوماتو لپاره کورپاڼې ته الړ شئ.
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پته
ټلیفون
بریښنالیک
بریښنا پاڼه

له موږ سره ال نور خدمات

د بورلینګې ک تابتون ته ښه راغالست!
به ک تابتون کې پورکارډ جوړول او پور اخیستل وړیا دي .یواځنې

متحان کړئ! Biblioد ک تابتون ایپ
له دې سره تاسو کولی شئ چې غږیزو ک تابونو ته غوږ کیږدئ او
بریښناي ې ک تابونه هم ولولئ .په دې کې د نورو ژبو ک تابونه هم
شتون لري او په اسانه ژبه باندې سویډني ک تابونه هم شته دي.

شی چې د پورکارډ د جوړولو لپاره پکاریږي ،ستاسو د پیژندګلو کارډ
دی.
استقبالی ې ته راشئ موږ له تاسو سره مرسته کوو.

ورځپاڼې ان الین ولولئ!
تاسو کولی شئ چې په ک تابتون
کې ....

له الرې PressReaderک تابتون د بریښنا پاڼې له الرې یا د ایپ )
تاسو کولی شئ چې  081سویډني ورځپاڼو او  0007نړیوالو ورځپاڼو

تاسو کولی شئ په ک تابتون کې دا
شیان پور کړئ لکه ...

ته الس رسی ولرئ.

ک تابونه -

ک تاب دراستول کیږي
که چيرې تاسو د بوډاتوب ،ناروغتیا یا معیوبیت له المله نشئ کولی
چې ک تابتون ته راشئ نو موږ کولی شو چې ک تاب ر ً
اسا تاسې لپاره
ستاسې کورته درواستوو!

ک تنه
ایا تاسو یو ګروپ یاست چې د رهنما په مرسته غواړئ ک تابتونه
اوګورئ؟ نو له موږ سره په دې شمیرې  74388-0243اړیکه ټینګه
کړئ او یا موږ ته په دې پته بریښنالیک راواستوئ

ورځپاڼه ولولئ -

د لوستلو اسان ک تابونه -

وړیا واې فاې )انټرنیټ( وکاروئ -

سویډني ژبې د زده کړې ک تابونه -

کمپیوټر وکاروئ -

د ک تابونو کڅوړې -

پرنټ کول /کاپ ي ویستل -
سکن کول -
په فعالیتونو کې وڼده اخیستل لکه -

د ژبو ځاې ،د کیسو وخت یا د
ماشومانو سره فعالیتونه کول.
لوبې کول -
هنر تجربه کول -

غږیز ک تابونه -
خبریز ک تابونه -
بریښناي ي -ک تابونه -
ورځپاڼې -
فلم او ډرامې -
موسیقي -

تلویزوني او کمپیوټري ګیمونه سره
د چتریو!
-

نو م وږ به له تاسو سره دهغې په نظم biblioteket@borlange.se
کې مرسته وکړو.

ک تابونه او ورځپاڼې په نورو ډیرو ژبو کې شتون لري!

