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Join the Library. It’s Free.

ﺁﻳﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺎزﻩ وارد هﺴﺘﻴﺪ؟
ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻳﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
• از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﻳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮی دارد .ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ هﺮ زﺑﺎﻧﯽ ،در
ﻳﺎدﮔﻴﺮی او در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﻠﻮپ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
• ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ هﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺎزﻩ وارد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻳﺪ.
• در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﻣﺠﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻳﺪ.
• ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻧﻮارهﺎﻳﯽ را از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻳﺪ.
• در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻳﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎری در
ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
• در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺣﺮﻓﻪ هﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻳﺪ.
• در ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﻪ هﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻳﺪ.

ﮐﺘﺎب ،ﺳﯽ دی و وﻳﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
• ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دارای ﮐﺘﺎب ،ﺳﯽ دی  ،وﻳﺪﺋﻮ ،ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
• دﺳﺘﺮﺳﯽ راﻳﮕﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
• اﺧﺒﺎر از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
• ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻳﻤﻴﻞ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺎن اوﻗﺎت ﺧﻮﺷﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
• در ﮔﺮد هﻤﺎﻳﯽ هﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
• در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﻄﺒﺎق
زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا را ﺁﻣﻮزش ﻣﯽ دهﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
• در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎی دارای دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻬﻮﻳﻪ  ،ﺁراﻣﺶ اﻋﺼﺎب ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻳﺪ.

ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻳﺪ.
• ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :
 oﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ رﺳﻤﯽ
 oﮔﻮاهﯽ ﺁدرس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ ،ﺑﺮق و ﻳﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ
• ﺑﭽﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

