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 که! به خێر بین بۆ کتێبخانه
 

 .HeLGeوترێت  وه هاوکارن. که پێیان ده ستریکالندو هێلسینگالند پێکه له یه کان یه گشتیخانه کتێبموو  هه
 

 رزکردن ی قه و ماوه کتێبخانهکارتی 
مان کارتی  توانیت هه یه. ده و پینکۆد هه ی کتێبخانهرزکردن یت پێویستیت به کارتی قه رزبکه ی بتوانیت قه وه بۆ ئه

وانیت کتێب، کتێبی ت هت د که هرزکردن کارتی قه . بهHelGeکانی  موو کتێبخانه کار بهێنیت له هه به کتێبخانه
تدا  نۆبه نه الوه/ له بیخه و وه ڕێنیته ، بیگهیت رزبکه قه و هتد نگ ده کترۆنی، فیلم، گۆڤار، کۆرسی زمان، کتێب بهل ئه
 وێت. که بته HelGeکی  یه ر کتێبخانه هه ستیت له هبو
 

رز  توانیت قه فته ده یت. کتێب زۆرجار بۆ چوار هه که رز ده وه که چی قه وه  ستراوه به رزکردن جیاوازه به ی قه ماوه
ڕێگای پۆستی  لهت بۆ بنێرین  نامهیاخود  س وه م کرێت یان س متره. ده ی که که رزکردنه ی قه و گۆڤار ماوه یت. فیلم بکه
ت  که ررزکردنه ی قه میشه پسوله هه  واو بێت. ته ت  که رزکردنه ی قه ی ماوه وه ند ڕۆژێك پێش ئه وه چه یه لکترۆنی ئه
 ڵگره! هه
 

کرێت.  رزده ی تۆ قه که کارته ی به و شتانه موو ئه رپرسیاری له هه نرخه. تۆ به کی به یه نامه ڵگه ت به که رزکردنه کارتی قه
 رزبکات. سێکی تر شتی پێ قه که ك وه نهوه بکه  ندی به کتێبخانه یوه وا په ت وون کرد ئه که ر کارته گه ئه
 

تیار شر رپه یاخود سه وه و باووکان بێت. دایك خۆی هه ی کتێبخانهیه کارتی  وه بۆی هه س ساڵی پڕکردبێته منداڵ که شه
 ساڵ. ٨١بێت به  که ده ی که منداڵه و کاته کات، تا ئه دهرزی  که قه ی که منداڵه و شتانه  ر پرسیاره له به
 

 مووی ك هه اڵم نه یه به کان به خۆڕایی ی شته زوربه
ر  یت هه دوای بخهر  گه ئهرزت کردووه  که قه ی مێدیایهو  اڵم ئه . بهHelGeکانی  یه له کتێبخانه ڕایین به خۆرز کرد قه

تاری دوا  کی ئه یه ر یاری گه ن. ئه ده رز ده قه تاری به کان یاری ئه کتێبخانهندێك له  . ههیت کرۆن بده ٨بێت  و ده ڕۆژه
ت  که رزکردنه وا کارتی قه کرۆن ئه ٨١١شته  وتنه گه و دواکه ی ئه ر پاره گه کرۆن ڕۆژی بدرێت. ئه ٨١بێت وا ده بخرێت ئه

متر  کرۆن که ٨١١ت له  که رزکردنه ی قه ارهی که پ و کاته یت تا ئه رز بکه وا ئیتر ناتوانیت شت قه سترێت. ئه به ده
 وه. بێته هد
 

 یاخود وون ببێت ر شتێك بشکێت وه گه ئه
یه   وانه یت. بۆ ئاگاداری له یاخود وونی بکه یت وه خراپی بکهر  گه ئه یت که رزی ده که قه یه و شتانه نده نرخی ئه وه ئا ئه

 ی زیاتر بێت. که نرخه  و شته و ئه ر بێت گه یاخود وون بووه زیاد بکات ئه که شکاوه وه ی شته و نرخی ئه
 

 کرۆن ٠١١ نگ ده و کتێب به نسااڵ وره کتێبی گه
 کرۆن ٠١١ نگ ده و کتێبی مندااڵن به کتێبی مندااڵن

 کرۆن ٠١١   موسیك -سی دێ
 کرۆن ٨٥١   منداڵ -سی دێ

 کرۆن ٥١   گۆڤار
 کرۆن ٥١١  تاری ئهو یاری  فیلم
 کرۆن ٥١١  و سی دێ پرۆگرام زمان

 کرۆن ٨٥١  نگ ده کتیبی دیگیتاڵی به
 کرۆن ٠١   رزکردن کارتی قه
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