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ብቐሊል ምብራህ1

ንኹሉ ሰብ ነእንግድ

ምልቃሕ

ቋንቋ ምምሃር

እዚ ህዝባዊ ቤት ንባብ፡ ዝኾነ ሰብ ክኣትዎ ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ክትልቅሕዎም ትኽእሉ ነገራት

ኣብዚ ህዝባዊ ቤት ንባብ ዘለና ቀረባት ከም መጻሕፍቲ፡ ጋዜጣታት፡ ናይ ቋንቋ
ትምህርቲ፡ ፊልሚታት፡ ናይ ድምጺ መጻሕፍቲ፡ ካርታታት፡ ናይ ሙዚቃ
ሲዲ፡ ናይ ኮምፕዩተር ጸወታታት፡ ጌይማት ን ዓበይቲን ንህጻናትን ዝኣመሰሉ
ኣለዉና።
እዚኦም ድማ ኩሎም ሜዲያ ይበሃሉ።

►► መጻሕፍቲ፡ ናይ ቋንቋ ኮርሳት፡ ካርታታትን ናይ ኮምፕዮተር ጸወታታትን
ክሳብ 4 ሰሙን ብነጻ ይከኣል።
►► ጋዜጣታት፡ ናይ ድምጺ መጻሕፍቲን ናይ ሙዚቃ ሲዲታትን ክሳብ 2
ሰሙን ብነጻ ይከኣል።
►► ፊልምታትን ጌይምን ብውሑድ ግብሪ ን 2 ሰሙን

ኩሎም እዞም መዲያታት ክትልቅሕዎምን ናብ ገዛ ክትወስድዎምን ትኽእሉ
ኢኹም።

ድሕሪ ምልቃሕኩም ሓንቲ ጭራም ወረቐት ንዕለት ክንደይ
ክትመልስዎ ከም ትኽእሉ ዝሕብር ዕለት ዘለዎ ክወሃበኩም እዩ።

ኣብዚ ቤት ንባብ ብቐሊል ቋኑቋ ዝተጻሕፉ መጻሕፍቲ፡ መዝገበ-ቃላት፡ ናይ
ቋንቋ ትምህርቲን ናይ ድምጺ መጻሕፍትን ተቐሪብልኩም ኣሎ።
ቋንቋ ጀርመን ንኽትመሃሩ መጻሕፍትን ኮርስን ናይ „Deutsch als
Fremdsprache (DaF)“
ክትጥቀሙ ሓጋዚ እዩ።
ኣብ ውሽጢ እዚ ቤት ንባብ ኮንኩም እውን ከተጽንዑ
ትኽእሉ ኢኹም። ኣባላትና እውን ኣስተምህሮ ክህብኹም
ይኽእሉ እዮም።

ኣቐዲምኩም ግን ናይ ቤት ንባብ ታሴራ ግን ምውጻእ ከድልየኩም እዩ።

ምምላስ ንብረት

ንህጻናትን ወለድን

እቲ ዝወሰድኩሞ መዲያ ኣብ እዋኑ ክትመልስዎ ፈትኑ። እቲ ቤት ንባብ
ተዓጽዩ እንተ ጸኒሕኩም ኣብቲ ናይ መምለሲ ሳጹን የእትውዎ። እቲ ሳጹን ኣብ
ዳሕረዋይ ናይ ቤት ንባብ ይርከብ።

ኣብቲ ናይ ህጻናትን መናእሰያትን ቤተ ንባብ ቦታ
ክራኸቡን፡ ከንብቡን፡ ነገራት ክደልዩ፡ ከዕርፉን
መደባት ክሳተፉን ይኽእሉ እዮም።
ኣብኡ ድማ መስሓቕ፡ ዘሀንጥዩን ኣገደስተን ስእልታት ዝሓዘሉ መጻሕፍቲ፡
ኣበይቲ ዘንብብሎም መጻሕፍቲ፡ ናይ መናእሰያት መጻሕቲ፡ ዘይ ልብወለድ
መጻሕቲን ብዘተፈላለየ ቋንቋ ዝተጻሕፉ መጻሕፍትን ይርከብዎም።
ብተወሳኺ እውን ናይ ህጻናት ናይ ድምጺ መጻሕቲ፡ ናይ ኮምፕዩተር ጸወታን፡
ጋዜጣታት፡ ኮሚክን ፊልምታትን ንኽልቅሕዎ ተዳልዩ ኣሎ።

ናይ ቤት ንባብ ታሴራ
ታሴራ ናይ ቤት ንባብ ኣብቲ ህዝባዊ ቤት ንባብ ናይቲ ዘለኹሞ ከተማ
ከተውጽኡ ትኽእሉ። ዝኽፈሎ ክፍሊት እውን ኣዝዩ ውሑድ እዩ።
ከተማልእዎ ዘለኩም ነገራት፡
►► ናይ መንነት ታሴራ
►► ወይ ፓስፖርት ምስ ናይ ነባርነት ምስክር
►► ወይ ድማ መንበሪ ወረቐት/ መእተዊ ታሴራ
ኣብቲ ናይ ቤት ንባብ ታሴራ ምስ ትፍርሙሉ ድማ ኩሉ ሕግታት ናይቲ ቤት
ንባብ ከም ተማልኡ ትሰማምዕሉ ኣለኹም ማለት እዩ።
ህጻናት ካብ 14 ዕድመ ንታሕቲ ድማ ፌርማ ናይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ድማ ናይ
ኣላዪ ሒዞም ክመጹ ይግባእ። እቲ ታሴራ ዘውጸእ ጥራይ እዩ ድማ ነቲ ንብረት
ክልቃሕ ዝፍቀደሉ።

እቲ ሜዲያ ዶንጊኹም ምስ ትመልስዎ ግና መቕጻዕቲ ገንዘብ
ክትከፍሉ ኢኹም።
ብኽብረትኩም እቲ ሜድያ ብጥንቃቐ ሓዝዎ። ምስ ተበላሽውዎ
ወይ ምስ ተጥፍእዎ ከምብሓድሽ ክትገዝእዎ ወይ ገንዘብ
ክትከፍሉ ክትግደዱ ኢኹም።

ምንዋሕ ለቓሕን ኣቐዲምካ ምጥላብን
እቲ ዝተለቃሕኩሞ ሜዲያ ንነዊሕ እዋን ክትሕዝዎ ትኽእሉ ኢኹም። ቅድሚ
ዕለቱ ምውዳቑ ወይ ብተለፎን ደዊልኩም፡ ወይ ብኣካል መጺእኩም ወይ ድማ
ብኢንተረት ጌርኩም ከተናውሕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ፊልምታት፡ ጌይማት
ከምኡ ድማ ብኻልኦት ዝተጠልቡ መዲያ ግን ክናውሑ ኣይክእሉን እዮም።
ብተወሳኺ ድማ ብኻልኦት ሰባት ዝተወስዱ ሜዲያ ክትጠልብዎም ትኽእሉ
ኢኹም። እቲ ክፍሊት ውን ኣዝዩ ውሑድ እዩ።

ዑደት ቤት ንባብ ንህጻናትን ዓበይትን
እዚ ህዝባዊ ቤት ንባብ ንተማሃሮን ህጻናትን ናይ
ዑደት እንገዳ ይህብ። በዚ መሰረት፡ ህጻናት ነዚ ቤት
ንባብ ክላለይዎን ክጻወቱን ብመጻሕፍቲ ኮነ ብካልኦት ሜድያ ክሰርሑ ዕድል
ይወሃቦም።
ንናይ ቋንቋ ትምህርትን ኢንተግራስዮን ኮርስን ዝምልከት ዑደት እውን ኣለና።
በዚ 06421-2011582 ቁጽሪ ተለፎን ደዊልኩም ኣብቲ ዑደት ንኽትሳተፉ
ቆጸራ ሓዙ።

eLibrary
በቲ ናይ ቤት ንባብ ታሴራኹም ጌርኩም ብነጻ ኣብ
ኮምፒተርኩም ኮነ ኣብ ኢ-ሪደር ወይ ብታብለት፡ መጻሕፍቲ፡ ጋዜጣታት፡
መጺሄታት ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ ድማ ናይ ድምጺ መጽሓፍ ወይ
ውን ፊልም ክትርእዩ ትደልዩ፧ በዚ ናይ ኦን ላይን ልቓሕ ጌርኩም ሜድያ ካብ
ኢንተርነት ከተውርዱ ክትጥቀሙን ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻ ናይዚ
www.OnleiheVerbundHessen.de እዩ።

ኢንተርነት፡ ገመድ ኣልቦ ኢንተርነት (ዋይ ፋይ)
ኣብ ቤት ንባብ ኢንተርነት ክትጥቀሙ ትደልዩ፧
ገመድ ኣልቦ ኢንተርነት ን 2 ሰዓት ዝኣክል
ክጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ባዕልኹም
ሞባይል፡ ታብለት... ግን ከድልየኩም እዩ። ናይ ቤት
ንባብ ኮምፕዩተር ጌርኩም ኢንተርነት ክትጥቀሙ
እንተ ደሊኹም ግን ገንዘብ ምኽፋል ከድልየኩም
እዩ።

መሰናኽል ኣልቦ
ብዓረብያ ዝጓዓዙ ስንኩላን ኮኑ ናይ ቆልዓ ዓረብያ ዝደፍኡ ብድሕሪት መእተዊ
ቤት ንባብ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ውሽጢ ድማ ሊፍት ኣላ።

ተወሰኽቲ ሕቶታት
ሕቶታትኩም ክንምልስ ቅሩባት ኢና! ወይ መጺእኩም ተላዘቡና ወይ ድማ
ብኢንተርነት ኣብ www.stadtbuecherei-marburg.de ኣቲኹም ተወከሱና
ኢመይል፡ stadtbuecherei@marburg-stadt.de
ተለፎን፡ 06421-2011585
ፋክስ:
06421-2011735

