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 د پيرس د ښار د عمومي کتابتونو پيژندګلو

ښار عمومي کتابتون ته پخير راغلئ د پيرس  

کتابتونونه دي. ټول ورته راتللې شي او له ټولو لپاره مفت دې. 57کښې  په ټولو ولسوالو پيرس ښارد   

قعې درکول. په تونه درکوي، د مثال په توګه استقباليه ته راتګ، معلومات درکول او د تفريح موخدمد پيرس ښار کتابتونونه تاسو ته ګڼ شمير 

کښې د درې نيم ميليونو نه زيات کتابونه او دستاويزات دي او اوۀ سوه کمپوتر دي.  دې ټولو کتابتونو  

دقيقو نه زيات کمپيوټر  15نه په پور اخيستل او يا د څۀ خدمات داسې دي چې له هغې لپاره نوم ثبت کول ضروري دي ) دمثال په توګه کتابو

اسعمالول، وغيره(، خو څۀ خدمات داسې دي چې له هغې لپاره د نوم ثبت کول ضروري نۀ دي )د مثال په توګه د کار ځايونه په کار راوستل، 

هلې ځلې، وغيره(کلتوري   

 په کتابتون کښې د نوم ثبتول

نه کتابونه په پور اخيستلې شئ. پيرس ښار د ټولو عمومي کتابتونو لو سره تاسو دپه يو کتابتون کښې خپل نوم ثبت کو  

د هر مليت لرونکي. ښار اوسيدونکي وي او کۀ نه، اوکۀ ماشوم وي او کۀ ځوان، کۀ د پيرس د نوم ثبتول د هر چا لپاره ممکن دې ،   

، د پناه د درخواست رسيد، د د ډرائيونګ الئسنس، د استوګني کارت تذکره، پاسپورت،د نوم ثبت کولو لپاره د شناخت يو کاعذ پکار دې : 

  فاميل کتابچه او يا بل څۀ دستاويز چې شناخت ترې ثابتيږي.

هر کال د کتابتون کارت نوې کول مۀ هيروئ. د کارت نوي کولو لپاره اتباري دې. د نوم د ثبتولو د تاريخ نه تر يو کال پورې د کتابتون کارت 

راوړل او د شناخت يو کاعذ راوړل هم مۀ هيروئ.د زوړ کارت   

 خدمتونه

 کتابونو او دستاويزات په پور اخيستل 

تاسو د درې نيم ميليون نه زياتو دستاويزاتو ته رسائي کولې شئ، چې په دې کښې کتابونه ، مجلې، بي ډي، مضمونونه، د ژبو د زدکړې 

  ډي وي ډي لپاره به تاسو پيسې ورکوئ.  کتابونه مفت په پور اخيستلې شئ، د ميوزيک سي ډي او

، او تبليت ليزوز ډيجيټل کتابتون،  

د  شان . په انترنيت د کتاب لوستنه هم د عام کتاب پهد کتابتون د ويب سائيت د کور پاڼې نه تاسو د آنالن کتابونو کتابتون ته مفت رسيدلې شئ

کتابونو په کتاالګ کښې په فرانسوي،  1300. دا ليزوز د فتو لپاره پور اخيستې شئتاسو د کتابتون نه ليزوز د دريو ه دريو هفتو لپاره کيږي.

ځلمو لپاره شته.هم د او  وتيبلتونه هم د وړ. انګليسي، سپينيش او هم په الماني ژبو کښې دي  

ژبو زده کړه بهرنو د فرانسوي او نورو  

ه داسې دي چې هغه له دې کار لپاره پيژندلې شوې دي او تاسو ته د ډيرو ژبو ډير کتابتونونه د ژبو د زده کولو طريقې ښايي، خو څۀ کتابتونون

زده کولو طريقې ښايي )فرانسوي، انګليسي، الماني، سپينيسش، بنګالي، مصري، انډونيشيايي، پښتو، فارسي، روسي او رومانين وغيره(، او 

 دې سره سره په بهرنو ژبو کښې کتابونه، مجلې او بصري دستاويزات.

 کتابتونونه داسې دې چې هغه د فرانسوي ژبې د زده کړې په خاطر ځوانانو لپاره د په فرانسوي ژبه کښې د خبره اترو لپاره  دغونډې اهتمام څۀ

 کوي. 

 کوپ دو پوس

 څۀ کتابتونونه داسې دي چې هغه د پرائمري او کالج د معلمينو لپاره د هوم ورک مفت سروس ورکوي. 

لمفت وائي فائي استعمالو  



په واسطه بې تار او ډير سپيډ واال انترنيت مفت استعمالولې شئ.پيرس وائي فائي د پيرس ښار په ټولو کتابتونونو کښې تاسو د   

کمپوترې 800  

 په ټولو عمومي کتابتونو کښې کمپوترې دي چې تاس د دې کمپوترو په واسطه مفت او محفوظ انترنيت ته رسائي کولې شئ. او هم ډيجيټل

و سافت وئر ته.موادو ا  

  دقيقو لپاره )مفت( 15کمپوترې د  

دقيقو لپاره مفت دې. 15د کمپوترو استعمال د   

 د دوو ساعتو کمپوترې 

ساعته په  2کلن استعمالولې شي او د استعمال وخت  12دا کمپوترې د هغو د استعمال لپاره دي د چا کارت چې ال اتباري وي. "پوست آديولت" 

ژونيس" د وړو ماشومانو لپاره دې او د استعمال وخت يې په يوه ورځ کښې يو ساعت دې.يو ورځ کښې دې. "پوست   

 ډول ډول او خونده ور کلتوري پروګرامونه

غونډي،  فلمونه، –د پيرس ښار ټول کتابتونونه د هر عمر کس لپاره ډول ډول کلتوري پروګرامونه جوړوي. دا کلتوري پروګرامونه مفت دي 

 ميوزيک کنسرتونه، بحثونه، نندارتونونه، ورکشاپونه، کيسې، د کتابونو کلبونه، وډيو لوبې وغيره وغيره.

  http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspxنور ځان پوهولو لپاره په دې لينک ورشئ )ځای، پروګرام، او وخت( 

 د معذورو لپاره

 معذور خلک د پيرس ښار اکثر کتابتونونه ته تللې شي. دوي د معذورو لپاره جوړ کړې شوو ځايونو ته تلې شي او ګټه ترالسه کولې شي.

http://meslieux.paris.fr/bibliotheques  پاره دا ويب سائيت اوګورئ    د نورو معلوماتو ل  

 سوالونه

 د کتابتون وختونه څۀ دي ؟

http://meslieux.paris.fr/bibliotheques   ! ستاسو دې پام وي چې ټول کتابتونونه يو شان وختونه نۀ لري. د ځان پوهولو لپار  

 په دې لينک ورشئ.

څۀ په پور اخيستلو شو ؟مونږ   

تاسو د انترنيت کتابونه هم  ډي وي ډي ترالسه کولې شئ. 5کتابونه او  20د پيرس ښار د ټولو کتابتونونو څخه تاسو د خپل نوم ثبتولو نه پس 

 ترالسه کولې شئ.

 مونږ د څومره مودې لپاره له ځان سره کتابونه ساتلې شو ؟

ساتلې شئ او دوو وارو پورې نوې کولې هم شئ کۀ چري دا کتاب مختص نه وي او په وخت واپس  تاسو د دريو هفتو لپاره ځان سره کتاب

تاسو د کتاب د ساتلو وخت د خپل کارن کڼون په واسطه يا په کتابون کښې مخ په مخه غځولې شئ. شوې وي.  

 مونږ ته به څنګه معلوميږي چې کتاب ميسر دې؟

ګ په کتو سره.د انتر نيت په واسطه د کتابتون د کتاال  

 پور اخيستلې شوې کتابونه به چرته اوړو ؟

 بايد چې کتابونه دې هلته ياوړلې شي له چرته نه چې اخيستلې شوې وي.

 کارن کڼون څۀ لپاره دې؟
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وخت غځولو لپاره، او د کتاب د واپسئ د ټاکلي وخت باندي ځان پوهه کولو لپاره. د کتاب اخيستلو لپاره، د کتاب په ټاکلې  

کولې شم چې خپل کارن کڼون ته دننه شم ؟ څنګه  

او بيا دا الندي نښه کلک کړئ.      https://bibliotheques.paris  په دې لينک ورشئ 

 

 دا الندې رقم پاڼه به تاسو ته خالصه شي.

 

و، او بغير له نکتو نه(ستاسو د کارت نمبر ستاسو شناخت دې )بغير له ځای پريښود  

  (16021980بغير له ځای پريښودو، او بغير له نکتو نه ) د مثال په توګه ستاس کوډ ستاسو د زيږيدو نيټه ده ، 

 کۀ چرې زۀ په کتاب واپس کولو کښې ليټ شم ؟

يورو ته  15ه وي. کله چې جريمه وخت لپاره بند شي، تر څو پورې چې تاسو کتاب واپس کړې نورځو نه زيات  7يا د  7ستاسو کارت به د 

 اورسي نو بايد چې ادا شي.

   (لپاره يورو )بالغان 0٫15د يو کتاب په سر د يوې ورځې جريمه   

 ( لپاره کتاب نه ورکول )ماشومان  

 د ټاکلي شوي نيټې نه ځان خبرولو لپاره مونږ ته خپل بريښنا ليک راکړئ.

 کۀ چرې ما نه کتاب ورک شي، او يا خراب شي ؟

ک شوي يا خراب شوي کتابونه بايد چې واپس شي او يا بدل شي.ور  

 څنګه کولې شم چې کتابونه واخلم ؟

کتابونه اخيستلې شئ. 10تاسو آنالئن يا کتابتون ته په ورتلو سره   

 کۀ چرې ما نه زما کارت ورک شي ؟

ورځو کښې دننه دننه يو نوې  15تاسو ته به په کۀ چرې تاسو نه ستاسو کارت ورک شي، نو زر تر زره نيزدې کتابتون ته خبر ورکړئ. 

 کارت درکړي شي.

 د وائي فائي )بې تار انترنيت( سره څنګه پيوست کيدې شم؟

 د شبکې سره پيوست کيدو لپاره د "پيرس وائي فائي" خوښ کړۍ، او بيا خپل بريښنا ليک ورکړئ.

 د کتابتون په کمپوتر څنګه کولې شم چې ځان پيوست )کنيټ( کړم؟

https://bibliotheques.paris/


 

 ستاس شناخت ستاسو په کتابتون د کارت باندي ليکلې شوي  کارن نمبر دې. 

   (16021980او بغير له ځای پريښودو يا له نکتو ورکولو نه ) د مثال په توګه  ستاسو پاس ورډ ستاسو د زيږيدو نيټه ده،

 ستاسو د سوالونو جوابونو ورکولو لپاره کتابدان موجود دي.


