
 باشنده گان جديد

 
کتابخانه های شهر کرايسچرچ يک شبکه . ما انواع خوب منابع و خدمات برای ساکنين جديد داريم. به کرايسچرچ خوش آمديد. سالم

1TUکتابخانه های عامهU1T با کتابداران کمک کننده دارد . 
 

 کتابخانه شويدعضو 

 
1TUعضويت کتابخانهU1T مجانی است. 

 
1TUشرايط عضويتU1T 

 
 .تنداکثر اقالم برای وام گرفتن مجانی اس ●
 .عموماً ما فقط قيمت اقالم گمشده را مطالبه مينماييم ●
 

 :لطفاً اينها را با خود بياوريد
 

 . سند هويت مانند گذرنامه، جواز راننده گی ●
 ).روز 30با تاريخ توزيع کمتر از (مدرک نشانی خانه مانند صورتحساب بانک، قبض تيلفون و غيره  ●
● 1TUفورمه عضويتU1T – ميتواند قبالً خانه ُپری شود. 
 

 منابع مفيد

 
● 1TUبان خودتانمنابع به زU1T 
● 1TUقصه های کودکان به زبان خودتانU1T 
● 1TU فرهنگ های دو زبانی/ منابعU1T 
● 1TUمنابع زبان انگليسی برای خارجی هاU1T  و رمان های ساده برای مطالعه، کتب راهنمايی برای دستور زبان، لغت و هجی

 کردن، فرهنگ های انگليسی، کورس های زبان، سی دی ها و کتب، مواد برای تمرين روش امتحان جهانی زبان انگليسی
● 1TUموسيقی جهانU1T 
● 1TUراهنمای درسی برای دبيرستانU1T 
● 1TUکلکسيون زبانهای جهانU1T 
 

 منابع الکترونيکی

 
بخانه و يا با استعمال شما ميتوانيد در داخل کتا. ما يک تعداد زياد منابع الکترونيکی در کتابخانه های شهر کرايسچراچ برايتان داريم

 . خويش در خانه از آنها استفاده نماييد U1Tشماره خصوصی هويت/ اسم عبور1TUکارت کتابخانه و 
 

● 1TUزبانهای مانگوU1T –  زبان کمک کند 60مانگو يک روش انترنتی آموختن زبان است که ميتواند شما را در آموختن بيشتر از .
 .اين برنامه شامل دروس انگليسی برای کسانی ميباشد که زبان شان عربی، چينی، جاپانی، ُکره يی، يا اسپانوی است
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● 1TUپريس ديسپلیU1T –  مجله از گرداگرد جهان دسترسی  500اخبار و زياد تر از  2000شما را در عين روز به بيشتر از
هر اخبار و مجله يک صفحه را با قطع و طرح سنتی نشان ميدهد و شامل محتوای ويرايشی، گرافيک و تبليغات . ميدهد

 . بازرگانی ميباشد
● 1TUعمومی: جاده يی به سوی روش امتحان جهانی زبان انگليسیU1T –  جاده يی به سوی روش امتحان جهانی زبان انگليسی يک

 . کورس خود آموز است که شما را برای امتحان جهانی زبان انگليسی آماده ميسازد
● 1TUعلمی: جاده يی به سوی روش امتحان جهانی انگليسیU1T –  نوع علمی جاده يی به سوی روش امتحان جهانی زبان انگليسی

 . برای کسانی است که ميخواهند در يک دانشگاه انگليسی زبان درس بخوانند
● 1TUکشف کتاب جهانU1T – منبع رجوعی مفيديست با مقاالت ساده برای کسانيکه انگليسی زبان دوم شان است  . 
 

 خدمات ديگر

 
 ●1TUCINCHU1T  های آموزشی در شهر و حومه کرايسچرچ استفهرست باشگاه ها، سازمان ها و کانون. 

● 1TUدسترسی رايگان به انترنتU1T. 
 .U1Tای مهاجرين جديدبه صفحات انترنتی بر1TUوصل کردن  ●
 .U1Tصفحات آموزش زبان انگليسی برای شاگردان غير انگليسی زبان1TUوصل کردن به  ●
 .به ترتيب کشور و زبان U1Tصفحات انترتی اخبار1TUوصل کردن به  ●
 .حروف زبان های ديگر موجود است –دسترسی دادن به واژه پردازی  ●
● 1TUبرنامه ها برای کودکان زير سن مدرسهU1T  1وTUفعاليت ها برای کودکان و والدين شانU1T . 
● 1TUتدريس رايگانU1T  و جستجوی انترنتی) ايميل(استفاده از فهرست ها، نامه نويسی الکترونيکی برای چگونگی. 
● 1TUرزرو کردن يک کتابدار برای يک جلسه رايگان نيم ساعتیU1T. 

 

  آموختن راننده گی
 

1TUقانون نامه جادهU1T اين يک قلمی است که به آن ضرورت زياد است و . کتاب رسمی راهنما برای آموختن راننده گی در نيوزيلند است
اکثر کتابخانه ها يک نسخه برای . بپرسيد U1Tنزديکترين کتابخانه1TUلطفاً از . در فهرست انتظار نام نويسی کنيد شما شايد برای گرفتن آن

 . U1Tجاده همچنان برای استفاده رايگان باالی خط انترنت موجود استقانون نامه 1TU. استفاده و رجوع دارند
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