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 مكتبة الكتب الناطقة ورسيستر

 

 توفر خدمتنا الكتب والمجالت الصوتية (. WTBL)شكًرا لك على اهتمامك بمكتبة الكتب الناطقة ورسيستر 

لألفراد غير القادرين  -إلى جانب الُمعدات الالزمة الستخدام هذه العناصر  -وطريقة برايل  والطباعة الكبيرة

البرنامج مجاني ألي شخص . على قراءة المواد المطبوعة بسبب إعاقة بصرية أو جسدية أو عسر قراءة

أصبحت الخدمات ُممكنة بفضل الدعم الُمقدم من المكتبة الوطنية للمكفوفين والمعاقين في الطباعة . ُمؤهل

(NLS) ومجلس ماساتشوستس لمفوضي المكتبات ،(MBLC)، ومكتبة ورسيستر العامة. 

 

 

 األهلية

 

 األشخاص . أهلية المكفوفين وغيرهم من األشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات الستعارة مواد المكتبة

سكان الواليات المتحدة، بما في ذلك األقاليم والممتلكات المعزولة ومقاطعة كولومبيا، : مؤهلون للخدمة التالين

 :األمريكيون الذين يعيشون في الخارج، بشرط استيفاء واحد من المعايير التاليةوالمواطنون 

 

 .ف أو يُعاني من إعاقة بصرية تجعله غير قادر على قراءة الكتب المطبوعة بشكل مريحشخص كفي •

 .الفرد الذي يُعاني من إعاقة في القراءة أو اإلدراك •

حمل كتاب أو معالجته أو التركيز أو  الشخص الذي يُعاني من إعاقة جسدية تجعل من الصعب •

 .تحريك العينين حسب الحاجة لقراءة كتاب مطبوع

أيًضا كتبًا للمؤسسات مثل المستشفيات، والمكتبات العامة والخاصة، ودور رعاية  WTBLتوفر  •

الُمسنين، ومراكز الرعاية النهارية، والمدارس، والوكاالت األخرى التي تخدم األفراد الذين 

 .يستوفون المعايير المذكورة أعاله

 

 

 المتوفرة؟ الموادما هي 
 

من الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد مثل الكتب الصوتية، ومواد بمجرد الُموافقة، سيتمكن الُمستفيدون 

 يُمكن للُمستفيدين أيًضا . الوصفية DVDالتشغيل، وطريقة برايل، والكتب ذات الطباعة الكبيرة، وأقراص 
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 من الذي يجب عليه الموافقة على طلبي؟

 

قبل واحد مما يلي: طبيب بشري، طبيب العظام، طبيب عيون، طبيب يجب أن يتم التصديق على األهلية من 

فحص النظر، طبيب نفساني، ُممرضة مسجلة، ُمعالج، أو موظف مهني في المستشفيات والمؤسسات 

والوكاالت العامة أو وكاالت الرعاية االجتماعية )مثل الُمربي، األخصائي االجتماعي، الشخص الذي يعمل 

األخصائي النفسي بالمدرسة، الُمشرف، أو أمين  ،ر، ُمدرس إعادة التأهيل، أخصائي قراءةمع الحالة، الُمستشا

 المكتبة(.

 

 

 تكلفة الخدمات

 

جميع الخدمات مجانية بفضل التمويل الُمقدم من كومنولث ماساتشوستس والمواد التي تقدمها خدمة المكتبة 

ويُمكن إرجاعها بدون رسوم بريدية. لدى الُمستفيدين (. يتم إرسال معظم المواد عبر البريد NLSالوطنية )

 أيًضا خيار القدوم إلى الفرع الرئيسي لمكتبة ورسيستر العامة للوصول إلى المواد.

 

 

 خدمات أخرى

 

بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات من خالل المكتبة، بما  WTBLيتمتع الُمستفيدون بخدمة 

العامة التي تحتوي على أجهزة كمبيوتر يُمكن الوصول إليها. يتلقى الُمستفيدون  في ذلك استخدام مساحتنا

أيًضا معلومات حول إصدارات الكتب الجديدة باإلضافة إلى الرسائل اإلخبارية التي تحتوي على معلومات 

 حول المكتبة مثل البرامج والفعاليات.

 

 

 أسئلة؟

 

 على . لمزيد من األسئلة، اتصل بنا ستمارة الُمضمنةاال إكمال للُمشاركة في الخدمات، يُرجى 

.talkbook@mywpl.orgأو راسلنا على  508-799-1730

اختيار تنزيل كتبهم الناطقة على أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم الشخصية باستخدام طريقة برايل وتنزيل قراءة 

 للُمستفيدين بتنزيل الكتب باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، BARD(. تسمح BARDالصوت )

الوصول من  BARD Mobileووضع الملف على لفائف واللعب في آلة الكتب الناطقة الخاصة بهم. يُتيح 

خالل جهاز ذكي. تقدم المكتبة أيًضا مجالت صوتية، وذات طباعة كبيرة، وبصيغة برايل، ويُمكن أن توفر 

. المواد ُمتاحة لجميع األعمار NFB-NEWSLINEن الوصول إلى الصحف بتنسيق صوتي عبر للُمستفيدي

وتأتي بلغات مختلفة من العالم. تحتوي المكتبة أيًضا على مكتبة صغيرة من األشياء، واستعارة المواد التي 

 تتيح إمكانية الوصول مثل المجسمات واأللغاز واأللعاب.

 

 

 ما هي المواد المتوفرة؟

 

جرد الُموافقة، سيتمكن الُمستفيدون من الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد مثل الكتب الصوتية، ومواد بم

يُمكن للُمستفيدين أيًضا . الوصفية DVDالتشغيل، وطريقة برايل، والكتب ذات الطباعة الكبيرة، وأقراص 

اختيار تنزيل كتبهم الناطقة على أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم الشخصية باستخدام طريقة برايل وتنزيل قراءة 

للُمستفيدين بتنزيل الكتب باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم،  BARDتسمح (. BARD)الصوت 

الوصول من  BARD Mobileيُتيح . قة الخاصة بهمووضع الملف على لفائف واللعب في آلة الكتب الناط

تقدم المكتبة أيًضا مجالت صوتية، وذات طباعة كبيرة، وبصيغة برايل، ويُمكن أن توفر . خالل جهاز ذكي

المواد ُمتاحة لجميع األعمار . NFB-NEWSLINEللُمستفيدين الوصول إلى الصحف بتنسيق صوتي عبر 

توي المكتبة أيًضا على مكتبة صغيرة من األشياء، واستعارة المواد التي تح. وتأتي بلغات مختلفة من العالم

 .تتيح إمكانية الوصول مثل المجسمات واأللغاز واأللعاب

 

 

 كيف يعمل هذا؟

 

للُمستفيدين خيار . يُمكن إرسال المواد بالبريد وإعادتها مجانًا. كن للُمستفيدين استخدام خدماتنا بعدة طرقيُم

يُمكن  .BARD Mobileتنزيل المواد على األجهزة اللوحية الشخصية أو الهواتف الذكية من خالل 

 .للُمستفيدين أيًضا تنزيل الكتب الناطقة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وتشغيلها على األجهزة المتوفرة

 

نرسل من وقٍت آلخر . المواد بناًء على اهتماماتكيُمكن لموظفي المكتبة تحديد . يُمكن طلب الكتب بعدة طرق

يُمكنك أيًضا االتصال أو إرسال بريد الكتروني . قوائم كتب جديدة يُمكنك االختيار منها وإعادة إرسالها بالبريد

 .أو اختيار الكتب من خالل الكتالوج الخاص بنا عبر اإلنترنت وحسابك الشخصي
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 طلب الحصول على خدمة مكتبة مجانية لألفراد 

 . NLSو MBLCيتم تقديم خدمة المكتبة من خالل شراكة 

  : االسم

  : العنوان البريدي

  : المدينة، الوالية، الرمز البريدي 

  : البريد اإللكتروني  : الهاتف

 .عبر البريد اإللكتروني WTBLأرغب في تلقي معلومات من حين آلخر عن  

   :تاريخ الميالد

 شديد  متوسط  :ضعف السمع

. بموجب القانون، يتم إعطاء األفضلية في مواد اإلقراض للُمحاربين القدامى : وضع الُمحاربين القدامي

 .يُرجى تحديد المربع إذا كنت قد تم تسريحك بشرف من القوات المسلحة للواليات المتحدة

 :يجب االتصال به في حالة تعذر الوصول إليكالشخص الذي 

  : العالقة  : االسم

  : العنوان البريدي  : الهاتف

 :؟ اختر ما يصل إلى ثالثة نقاطNLSكيف عرفت عن خدمة المكتبة المجانية 

 شؤون المحاربين القدامى/ 

 وكالة الصحة الدفاعية

 المدرسة 

 عائلة/صديق 

 الدعم/ُمستهلك 

 إعالن تلفزيوني 

  يُرجى التحديد )إعالن آخر

 (أدناه

 أخصائي رعاية صحية آخر 

 مركز التأهيل المهني 

 مكتبة عامة 

 معرض/حدث 

 إعالن راديو 

 وسائل التواصل /اإلنترنت

يُرجى التحديد )االجتماعي 

 (أدناه

  (يُرجى التحديد أدناه)أخرى 

  : أخرى 

 

 :الكتب غير الخيالية

 مغامرة 

 حيوانات 

 السيرة الذاتية للكاتب بقلمه 

 األكثر مبيعًا 

 السيرة الذاتية 

  نجوم السينما -السيرة الذاتية 

  سياسة الفائدة  -السيرة الذاتية

 السوداء

 التجارية األعمال 

 الطبخ والتدبير المنزلي 

 

 الصحة والتغذية 

  الواليات المتحدة -التاريخ 

  الحرب -التاريخ 

  العالم -التاريخ 

 الفكاهة 

 LGBTQI 

 اهتمامات بماساتشوستس 

 التأمل 

 الموسيقى 

 الطبيعة 

 الفلسفة 

 

 الشعر 

 السياسة 

 علم النفس والُمساعدة الذاتية 

  دراسات الكتاب  -الدين

 المقدس

 الدين 

 العلوم 

 الرياضة 

 السفر 

 الجريمة الحقيقية 

 
 :المقدسةالنصوص 

 الكتاب المقدس        كتاب المورمون        التوراة        القرآن 

 
 :الخدمات اإلضافية

 NEWSLINE - خدمة الصحف عبر الهاتف واإلنترنت 

 كتب ومجالت برايل 

  إرسال مزيد من المعلومات حول المجالت الُمتوفرة -المجالت 

  تسجيالت الموسيقىأنا ُمهتم بتلقي  -تسجيالت الموسيقى 

 
 :التفضيالت

 برايل        كتب مسموعة 

 كتب ذات الطباعة الكبيرة       كتب مصورة كبيرة الحجم لألطفال 

  أقراصDVD  أقراص  -الوصفيةDVD مع مشاهد وصف إضافية للفيلم 

 BARD Interest -  يُتيح تنزيل قراءة الصوت بطريقة برايل للُمستخدمين تنزيل كتبهم الخاصة

لتشغيلها على أجهزتهم، أو نقل الكتب الصوتية على هواتفهم الذكية أو األجهزة اللوحية التي تعمل بنظام 

أو /أو جهاز كمبيوتر و/يجب أن يكون لدى الُمستخدمين إنترنت موثوق به و. Androidأو  IOSالتشغيل 

 .هاتف ذكي أو جهاز لوحي
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 (قائمة جزئية)ضوعية الفئات المو

لفئات إضافية . يُمكنك دائًما طلب مواد من أي مجال. يُرجى وضع عالمة على الموضوعات الُمفضلة لديك

 .يُرجى االتصال بالمكتبة

 
 :تفضيالت القراءة

 ال توجد لغة فظة       ال عنف       ال توجد أوصاف صريحة للجنس 

    :لغات غير اإلنجليزية

  : المؤلفون والموضوعات األخرى التي أحبها

 .أرغب في أن أحدهم يختار الكتب من أجلي (   )

 .ال تختار الكتب لي. أرسل فقط العناوين الُمحددة التي أطلبها (   )

 :ُمعدات التشغيل

  لدي جهاز محمول شخصي(iPhone  أوAndroid  أوiPad  أوKindle Fire ) وإمكانية الوصول

لقراءتها  eBrailleأو مواد /أرغب في تنزيل الكتب الرقمية الناطقة و. إلى اإلنترنت أو شبكة الجّوال

يُرجى تقديم عنوان بريدك اإللكتروني للتسجيل . المجاني BARD Mobileعلى الفور باستخدام تطبيق 

 .BARDفي 

  من فضلك أعيرني ُمشغل كتب ناطق . عبر البريدأرغب في تلقي الكتب الصوتية والمجالت على لفائف

 .مجاني وأرسل لي كتبي ومجالتي بالبريد

 
 :الخيال

 مغامرة 

 األميش 

 حيوانات 

 األكثر مبيعًا 

 الفائدة السوداء 

 المسيحية 

 كالسيكيات 

 الشبقية 

 قصص عائلية 

 الحياة الحدودية والرائدة 

 الرواية القوطية 

 الرواية التاريخية 

 الرعب 

 الفكاهة 

 قانونية 

 LGBTQI 

 اهتمامات بماساتشوستس 

 الخيال الطبي 

 األلغاز 

  دافئ -الغموض 

  تاريخي -الغموض 

 غامض 

 الخيال النفسي 

 الرومانسية 

  تاريخي -الرومانسية 

  مثيرة -الرومانسية 

 الخيال العلمي 

 قصص البحر 

 قصص قصيرة 

 الرياضة 

 قصص التجسس 

 التشويق 

 اإلثارة 

 قصص الحرب 

 غربيات 
 

 األهلية

 .يُرجى اختيار اإلعاقة األساسية التي تمنعك من قراءة المطبوعات العادية

 أو أقل في العين األفضل ذات العدسة التصحيحية أو المجال البصري ال  20/200الرؤية : فقدان البصر

 .درجة 20تزيد عن 

 غير قادر على قراءة المطبوعات العادية بدون أدوات ُمساعدة بخالف النظارات العادية: ضعاف البصر. 

 غير قادر على قراءة المواد المطبوعة العادية بسبب اإلعاقة الجسدية: الُمعاقين جسديًا. 

 تكون ذات شدة وأن ( خلل وظيفي عضوي)يجب أن تكون اإلعاقة قائمة على أساس مادي : عسر القراءة

 .كافية لمنع قراءة المطبوعات العادية

 أعمى/أصم 

 
 :أساليب التكيف

 سماعات الرأس 

  مفيد لإليقاف والتشغيل للُمستفيدين الذين يعانون من مشاكل في التنقل -التحكم عن بعد 

  سيحتاج إلى إذن إضافي من اختصاصي السمع  -مكبر الصوت 

  محول محرك أقراص فالشUSB (الستخدام محرك أقراص محمول شخصي مع الُمشغل) 

 :نموذج التفويض

أشهد أن ُمقدم الطلب الُمسمى قد طلب خدمة مكتبة وال يُمكنه قراءة أو استخدام المواد المطبوعة العادية للسبب 
 .يجب توقيع هذا الُمستند فعليًا حتى يتم قبوله. المشار إليه أعاله( لألسباب)

   : المصدقاسم المرجع 

   : الوظيفة/العنوان

   : عنوان الشارع

   : المدينة، الوالية، الرمز البريدي

   : الهاتف

  : البريد اإللكتروني

  : التاريخ  : التوقيع


