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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo specifico 2. Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

PROGETTO S.I.A.MO.  Sistema per l’Integrazione e l’Accoglienza a Modena

مكتبات البلدية للمطالعة العامة

Corso Canalgrande 103 - 41121 Modena
consulenza.delfini@comune.modena.it
tel. 059 203 2940

Via Curie 22/b - 41126 Modena
biblioteca.villaggio.giardino@comune.modena.it
tel. 059 203 2224

Largo Pucci 33 - 41122 Modena
biblioteca.crocetta@comune.modena.it
tel. 059 203 3606

Via Casalegno 42 - 41126 Modena
biblioteca.rotonda@comune.modena.it
tel. 059 203 3660

comune.modena.it/biblioteche
لالستعالم 

حدود تصفح االنترنت
يُحظَر الدخول إلى المواقع اإلباحية، والمواقع 

المعادية لحقوق اإلنسان، ومواقع العنف.
خدمة  إيقاف  يتم  القاعدة  لهذه  يمتثل  ال  من 

االنترنت له.

إيميليب "Emilib" نافذة على العالم
يمكن للمقيدين في مكتبات مودينا الدخول إلى 
مجانًا  تقدم  التي   emilib.it اإللكترونية  البوابة 
اللغات، موسيقى،  بكل  يومية ودورية  صحف 

فيديوهات، كتب مسموعة، وكتب إلكترونية.
للدخول يلزم:

 " Provincia di Modena " اختر    •
)محافظة مودينا( في حقل  ENTE  )الهيئة( 

 BM BiblioMo.’ على  األسفل  في  اضغط   •
ثم   ’Polo Bibliotecario Modenese SBN

’BM BiblioMo’ اضغط على
ادخل اسم المستخدم )كود البطاقة الصادرة   •
من المكتبة( وكلمة السر )ألول مرة دخول 
هي تاريخ الميالد في صيغة يوم/شهر/سنة 

 ) dd/mm/yyyy 

مرحبًا بكم في المكتبة
ARABO / الَعَربِيَّة



NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

وثائق التسجيل
للتسجيل يلزم تقديم واحد أو أكثر من 

هذه الوثائق:
بطاقة هوية  •
جواز سفر  •

رخصة قيادة  •
تصريح إقامة ساري  •

بطاقة التسجيل
انتهاء  إنها شخصية، ليس لها تاريخ 
استخدامها في جميع مكتبات  ويمكن 

البلدية.
يلزم لمن يبلغ من العمر أقل من 16 
عاًما تصريح أحد الوالدين أو الوصي 

القانوني.

استعارة الوثائق
الكتب  من   10 حتى  االستعارة  يمكن 
والوثائق األخرى، من بينها حد أقصى 
أقصى  وحد  موسيقية  أسطوانات   3
دي  في  دي  رقمية  فيديو  أقراص   2

."DVD"
ومدة  يوم،   30 الكتب  استعارة  مدة 
المدمجة  األسطوانات  استعارة 

وأقراص الفيديو الرقمية 7 أيام.

 االستعارة الذاتية
)"Delfini" فقط في دلفيني(

تسمح إعدادات االستعارة الذاتية بأخذ وإعادة 
استقاللية،  بطريقة  بالتزامن  وثائق   10 حتى 
االستعارة،  فترة  ومد  الحجز،  من  والتحقق 

وطباعة رسالة تذكير بالعمليات الُمنَفَّذة.

تعليق االستعارة
يحدث في حالة تأخير تسليم الوثائق المستعارة 

ألكثر من 30 يوم.
 13 ودفع  الوثائق  إعادة  عند  التعليق  يُلَغى 

يورو.
في حالة فقدان أو تلف الكتب، واألسطوانات 
توجه  الرقمية،  الفيديو  وأقراص  المدمجة، 

إلى أمناء المكتبة.

تصفح االنترنت
يمكن في المكتبة تصفح االنترنت باستخدام:

التابلت )اللوح  الحاسب اآللي أو  الهاتف،   •
مودينا  خدمة  عبر  الشخصي  الذكي( 
مقيدة،  )غير   "Modena WiFi" فاي  واي 

مجانية، ودون حدود زمنية(
إعدادات االنترنت لساعة في اليوم )يكفي   •
هوية  بطاقة  تقدم  وأن  مسجل،  تكون  أن 
سارية، وأن توثق دخولك ببيانات االعتماد 

التي تعطيها المكتبة لك(
 18 إلى   16 أعمارهم من  بلغت  لمن  بالنسبة 
من  بتصريح  االنترنت  تصفح  يمكنهم  عاًما 
األطفال  القانوني؛  الوصي  أو  األبوين  أحد 
استخدام  يستطيعون  عاًما   14 عمر  حتى 

المواقع التي يقترحها أمناء المكتبة فقط.

دخول حر ومجاني
لجميع  كتب  واستعارة  قراءة  المكتبة  في  يمكن 
واالطالع  الموضوعات،  جميع  وفي  األعمار 
وتصفح  اليومية،  والصحف  المجالت  على 
في  أبحاث  عمل  الدراسة،  يمكن  االنترنت. 
ولقاءات.  مبادرات  في  المشاركة  القائمة، 
باللغة  وعالوة على ذلك، توجد مجالت وكتب 

األصلية، ودورات لغة إيطالية ولغات أخرى.

األطفال والصغار
للصغار  ُمَخَصَصة  مناطق  المكتبة  في  توجد 
واألطفال، مع كتب وفيديوهات مناسبة لعمرهم.
توجد في مكتبة دلفيني "Delfini" أيًضا مساحة 
لألطفال الرضيعة من 0 إلى 3 سنوات ومنطقة 
استراحة لإلرضاع الطبيعي، مع طاولة تغيير 

الحفاضات.

التسجيل
التسجيل مجاني ويسمح بـ:

الفيديو   أقراص  والمجالت،  الكتب  استعارة   •
واألسطوانات   ،"dvd" دي  في  دي  الرقمية 

الموسيقية
)"Delfini" مشاهدة األفالم )فقط في دلفيني  •

)"Delfini" سماع الموسيقى )فقط في دلفيني  •
تصفح االنترنت  •

كتابة نصوص على الحاسب اآللي، تسجيلها   •
على فالشة يو اس بي USB وطباعتها


