እንኳን ወደ

መገኛ ቦታዎች እና ሰአታት

አሌክዛንድርያ ቤተ-መጽሐፍት በደህና መጡ

CHARLES E. BEATLEY, JR. ሴንትራል ቤተ-መጽሐፍት
5005 Duke Street, 22304
703.746.1702
ሰኞ-ሀሙስ 10 ኤ.ኤም. - 9 ፒ.ኤም. ; አርብ 10 ኤ.ኤም. - 6 ፒ.ኤም.
ቅዳሜ 10 ኤ.ኤም. - 5 ፒ.ኤም. ; እሁድ 1 - 5 ፒ.ኤም.
የተናጋሪ መጽሐፍ አገልግሎት
ማየት ለተሳናቸው እና ለአካል ጉዳተኞች
5005 Duke Street (ሁለተኛ ፎቅ), 22304
703.746.1760 ● መስማት ለተሳናቸው 703.746.1790
ሰኞ-አርብ 10 ኤ.ኤም. - 3 ፒ.ኤም.
KATE WALLER BARRETT ቅርንጫፍ ቤተ-መጽሐፍ
717 Queen Street, 22314
703.746.1703
ሰኞ 1 - 9 ፒ.ኤም. ; ማክሰኞ 10 ኤ.ኤም. - 9 ፒ.ኤም.
እሮብ 10 ኤ.ኤም. - 7 ፒ.ኤም. ; ሀሙስ 10 ኤ.ኤም. - 7 ፒ.ኤም.
አርብ 10 ኤ.ኤም. - 6 ፒ.ኤም. ; ቅዳሜ 10 ኤ.ኤም. - 5 ፒ.ኤም.
እሁድ 1 - 5 ፒ.ኤም.

ይህንን ያውቁ ኖሯል?

የኦንላይን ቅርንጫፋችን በ alexlibraryva.org
አማካኝነት የዲጂታል ሙዚቃ፣ መጽሐፍት፣ የድምጽ
መጽሐፍት፣ መጽሔቶች፣ ክላሶች፣ የውጭ ቋንቋዎች
ትምህርት፣ የመረጃ ቋት እና ሌሎችም አገልግሎቶች ለ
24/7 ይሰጣል!

አካባያዊ ታሪካችን (LOCAL HISTORY)/ልዩ ስብስቦችን
717 Queen Street, 22314
703.746.1706
ሰኞ 1 - 9 ፒ.ኤም. ; ማክሰኞ 2 - 9 ፒ.ኤም.
እሮብ 10 ኤ.ኤም. - 7 ፒ.ኤም. ; አርብ 10 ኤ.ኤም. - 6 ፒ.ኤም.
ቅዳሜ 10 ኤ.ኤም. - 5 ፒ.ኤም.
JAMES M. DUNCAN, JR. ቅርንጫፍ ቤተ-መጽሐፍት
2501 Commonwealth Avenue, 22301
703.746.1705
ሰኞ 10 ኤ.ኤም. - 9 ፒ.ኤም. ; ማክሰኞ 10 ኤ.ኤም. - 7 ፒ.ኤም.
እሮብ 1 - 9 ፒ.ኤም. ; ሀሙስ 10 ኤ.ኤም. - 7 ፒ.ኤም.
አርብ 10 ኤ.ኤም. - 6 ፒ.ኤም. ; ቅዳሜ 10 ኤ.ኤም. - 5 ፒ.ኤም.
እሁድ 1 - 5 ፒ.ኤም.
ELLEN COOLIDGE BURKE ቅርንጫፍ ቤተ-መጽሐፍት
4701 Seminary Road, 22304
703.746.1704
ሰኞ 10 ኤ.ኤም. - 9 ፒ.ኤም. ; ማክሰኞ 10 ኤ.ኤም. - 7 ፒ.ኤም.
እሮብ 10 ኤ.ኤም. - 7 ፒ.ኤም. ; ሀሙስ 1 - 9 ፒ.ኤም.
አርብ 10 ኤ.ኤም. - 6 ፒ.ኤም. ; ቅዳሜ 10 ኤ.ኤም. - 5 ፒ.ኤም.
እሁድ 1 - 5 ፒ.ኤም.
አሌክዛንድርያ የህግ ቤተ-መጽሐፍት
520 King Street, Suite LL34, 22314
703.746.4077
ሰኞ-አርብ 9 ኤ.ኤም. - 2 ፒ.ኤም.

alexlibraryva.org

በማህበራዊ ሚድያዎች ከእኛ ጋር ግንኙነት ይመስርቱ።
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ተበዳሪ ይሁኑ
ማንኛውም በአሌክዛንድርያ ከተማ ውስጥ የሚኖር፣ የሚሰራ፣ ህንጻ ያለው ወይንም
ትምህርት የሚማር ሰው ነጻ የቤተ-መጽሐፍት ካርድ ማግኘት እና የቤተ-መጽሐፍት
ተቋማት ሙሉ አገልግሎቶች የመጠቀም መብት አለው።
ማናቸውም በሚከተሉት ሀገሮች እና ከተሞች የሚኖሩ ሰዎችም ነጻ የቤተ-መጽፍት
ካርድ የማግኘት መብት አላቸው: አርሊንግተን፣ ቻርለስ፣ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ፣
ፈይርፋክስ፣ ፋልስ ቸርች፣ ፋኪየር፣ ፍሪድሪክ፣ ሎውዳውን፣ ሞንትጎምሪ፣ ፕሪንስ
ጆርጅስ እና ፕሪንስ ዊልያም።
የቤተ-መጽሐፍቱ ደንቦች በእያንዳንዱ ቅርንጫፍ እና ኦንላይን ተለጥፏል።

ቤተ-ምጽሐፍቱን ይደግፉ
እንደ አንድ የቤተ-መጽሐፍቱ አጋዥ፣ መሳተፍ የሚችሉባቸው ብዙ
መንገዶች አሉ:

የቤተ-መጽሐፍት አገልግሎቶች
ቤተ-መጽሐፍቱ ብዙ አገልግሎቶችን ያቀርባል:

የስብሰባ አዳራሾች
ቢትለይ ሴንትራል፣ ቡርክ ቅርኝጫፍ እና ዱንካን ቅርንጫፍ ቤተመጽሐፍቶች ላይ አራት ለደንኞች የተዘጋጁ የስብሰባ አዳራሾች
አሉን።

የቤተ-መጽሐፍቱን ጓደኛ መሆን
እያንዳንዱ ቅርንጫፍ የቤተ-መጽሐፍቱ ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን ለመርዳት
የሚሰሩ የጓደኞች ቡድኖች አሉዋቸው።

ፕሮግራሞች እና ፍጻሜዎች
ለቤተ-መጽሐፍት ደንበኞች የተለያዩ ፕሮግራሞች እና ክንዋኔዎችን — ከክፍያ ነጻ
እናቀርባለን።

ትምህርቶች
የኮምፒዩተር ትምህርት፣ የኢንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቶች እና ሌሎችም
ተጨማሪ ትምህርቶች እንሰጣለን።

ለአሌክዛንድርያ ቤተ-መጽሐፍ ፋውንዴሽን እርዳታ ያድርጉ
ግለሰቦች፣ ቡድኖች እና ድርጅቶች ለቤተ-መጽሐፍት ፋውንዴሽኑ የገነዝብ እገዛ
በማድረግ ቤተ-መጽሐፍቱን መርዳት ይችላሉ።

የሕግ ጉዳዮች አረጋጋጭ አገልግሎት (የሕግ ቤተመጽሐፍት ብቻ)

በእንድ መረጋገጥ ያለበት ፊርማ $5 እያስከፈልን ምቹ የሕግ
ጉዳዮች አረጋጋጭ አገልግሎት እንሰጣለን። የአገልግሎት ሰአቶች
ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 ኤ.ኤም. እስከ 2 ፒ.ኤም. አገልግሎት
መኖሩን ለማረጋገጥ፣ በስልክ ቁጥር 703.746.4077 ይደውሉ።

የፓስፖርት ዝግጅት
ቢትለይ ሴንትራል እና ባረት ቅርኛጫፍ ቤተ-መጽሐፍቶች ላይ
የባስፖርት ዝግጅት አገልግሎት እንሰጣለን።
ለተጨማሪ መረጃ፣ በስልክ ቁጥር 703.746.1700 ይደውሉ።

የተናጋሪ መጽሐፍት አገልግሎት

የዘር ግንድ ጥናት
የቤሰተብዎ ታሪክ ማወቅ ይፈልጋሉ? ይህ እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ
ለማወቅ አካባያዊ ታሪካችን /ልዩ ስብስቦችን (Local History/
Special Collections) ይጎብኙ።

ልዩ ክንዋኔዎች

ከ ንባብ ለሁሉም አሌክዛንድርያ (All Alexandria Reads) እስከ
Le Tour d’Alexandria የብስክሌት ውድድር፣ ለሁሉም የዕድሜ
ክልል የሚመጥኑ አዝናኝ ክንዋዎችን እናካሂዳለን።

የተረት ጊዜ
ከጨቅላ ህጻናት እስከ ታዳጊ ህጻናት የሚዝናኑባቸው አዝናኝ የተረት
ጊዜዎች ጮክ ብለው በማንበብ፣ በመደነስ እንዲሁም ሌሎች ተግባራት
በማከናወን ይደሰቱ።

የበጋ ንባብ
የበጋ ንባባችን ለህጻናት ብቻ አይደለም። የአዋቂዎች እና የወጣቶች
የክረምት ንባብም እናቀርባለን።

ቤተ-መጽሐፍቱ ላይ የሚገኙ በጎፈቃደኞች
በጎፈቃደኞቹ የቤተ-መጻህፍቱ ስራዎች ላይ የማይናቅ ተሳትፎ አላቸው፣ የተለያዩ
ተግባራትን ያከናውናሉ።

የአዉትሪች አገልግሎቶች
(OUTREACH SERVICES)
ቤተ-መጽሐፍቱ አሌክዛንድርያ ከተማ ውስጥ ለሚኖሩ ነዋዎች ብዙ የአውትሪች
(outreach) ቸገልግሎቶች ይሰጣል። ይህ አገልግሎት ትምህርት-ቤቶችን
መጎብኘት፣ ከቤት መውጣት ለማይችሉ ሰዎች ያሉበት ቦታ ድረስ ሄዶ አገልግሎት
የመስጠት ፕሮግራም እንዲሁም የአርሶአደሮች ገበያዎች እና የጤና አውደርእይዎችን
የመጎብኘት ተግባራትን ያጠቃልላል።

በመላ ከተማዋ በሚካሄዱ ሌሎች ፍጻሜዎች ላይ እኛን ይፈልጉን።

ነጻ የድምጽ መጽሐፍ ማየት ለተሳናቸው፣ የማየት ችግር ላለባቸው፣
ለአካል ጉዳተኞች ወይንም ማንበብ ለተሳናቸው።
ለተጨማሪ መረጃ፣ በስልክ ቁጥር 703.746.1760 ይደውሉ።

የፈተና ቁጥጥር
በቢትለይ ሴንትራል፣ ባሬት ቅርንጫፍ እና ቡርክ ቅርንጫፍ ቤተመጽሐፍቶች ላይ ለህዝቡ የፈተና ቁጥጥር አገልግሎት እንሰጣለን።
የፈተናዎ ቀነቀጠሮ የሰራተኞች መኖር ላይ የተመሰረተ ይሆናል።

የአሌክዛንድርያ ቤተ-መጽሐፍት ፕሮግራሞች፣ ፍጻሜዎች፣ እና
አገልግሎቶች በተመከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ድረገጻችንን
alexlibraryva.org ይጎብኙ።

