
في  تنوعا مدنال أكثرالمكتبة العامة في هيوستن هي أكبر مكتبة عامة في والية تكساس وهي تخدم 
 ترفيهية. وأنشطةتوفر مصادر تعليمية مجانية والواليات المتحدة 

 
 التوعية المستهدفة) و44العامة من خالل مواقعها األربع واألربعين ( هيوستن مكتبةتخدم 

         ً                                     شخص يوميا  وبالتالي فهي تساعد مدينة هيوستن على  20,000نترنت اإل عبرموارد المتاحة الو
 القراءة واالتصال بالعالم من خالل التكنولوجيا. والتمتع بتحسين المهارات والنجاح في المدارس 

 
المجانية الخاصة بمكتبة هيوستن العامة، يمكنك الوصول إلى أكثر  My Linkوباستخدام بطاقة 

للحصول  عملية بحثكتسهيل  ميمكنه ة من األفرادعمومختلفة وإلى مجالمواد لمن اماليين  6من 
 إلجابات التي تبحث عنها. والتوصل لعن المعلومات 

 
   :يلي ما Link My المكتبة بطاقة من المنافع وتشمل

 
 .مختلفة لغة 20كتب ومجالت وجرائد وأفالم وموسيقى بأكثر من  •
وبرامج تعليمية  تعليميةدروس و كمبيوترالودروس  علم اللغة اإلنجليزيةوت عملفرص دة على إيجاد للمساعخدمات  •

 لألطفال والمراهقين والبالغين.
غيرها من و ،لعابواأليدوية، الشغال واألالقصص، مخصصة لقراءة ت اوقوأ، األعماركتب لجميع لقراءة الأندية  •

 خرى. األجماعية النشاطات ال
               ً لالستخدام مجانا . الكمبيوترأجهزة  و المحمول الكمبيوترنترنت واإلو خدمة الواي فاي •
 Mobile فريقنالك من خالل  هاوفرنوخدمات أخرى  الكمبيوترأجهزة و مكتبات متنقلة ونشاطات علمية وتقنية •

Express . 

  .لعالمبا نوصلك نحن
الرائدة ) Central Libraryالمركزية (المكتبة وحدة خدمات عامة بما في ذلك  44يتألف جهاز مكتبة هيوستن العامة من 

خاصة وأربع ) Collection Libraries( متنوعةفي األحياء وثالث مكتبات  مكتبة 31وأربع مكتبات إقليمية و من نوعها
والمكتبة التابعة الموجودة في متحف األطفال ) HPL Mobile Expressمكتبات إكسبرس والمكتبة المتنقلة اإلكسبرس (

في هيوستن. عدد الزيارات للمكتبات بما في ذلك تلك المتاحة على االنترنت يفوق الثمانية ماليين زيارة في السنة وبالتالي فإن 
والبرامج من خالل  وتوفير إمكانية وصول عادلة للمعلوماتلعمالئها ملتزمة بتقديم خدمات ممتازة  هيوستن العامة في مكتبةال

  ساعة طوال أيام األسبوع.   24على مدار نترنت اإل عبرخدمة مساعدة مباشرة 
 

 بنا اتصل
أو االتصال على رقم  www.houstonlibrary.orgللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المكتبة العامة في هيوستن 

واالنستغرام  houstonlibrary/الفيسبوك و houstonlibrary@. يمكنك متابعتنا على تويتر 832-393-1313
@houstonpubliclibrary . 

 
 :المترجمة بالمستندات قائمة يلي فيما
 عن مكتبتك أشياء رائعة 10 •
 My Linkبخصوص بطاقة  يجب معرفتهكل ما  •
  جماعيةالاألنشطة المكتبة المتنقلة وخدمات  •
 في مكتبة هيوستن العامة  تصريح الدخولخدمات  •
 المكتبة انينقو •

 

http://www.houstonlibrary.org/

