ሉድቪክስቦርግ
ናብ ቤተ-መጻሕፍቲ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም !

ናብ ቤት-መጻሕፍቲ ብምምጻእኩም ብጣዕሚ ንሕጎስ ከም በጻሕቲ መጠን ሰላምታና ይብጻሕኩም።ኣብ ጊዜ ክፉት እዋን ኣብ ኲሉ
መዳይ ውከሳ ቤተ-መጻሕፍቲ ብነጻ ምጥቃም ይከኣል።

ኣብ ቤተ-መጻሕፍትና ነዚ ዝስዕብ ውከሳ ክትረኽቡ ትኽእሉ፡
ሕትመት-,ክስማዕ ዝኽእል ድምጺ-ከምኡ`ውን ዝርኣይ ናይ ቪድዮ-ውከሳ

መጻሕፍቲ ፡ ብምስማዕ መጻሕፍቲ ፡ ናይ ቋንቋ ኮርስ፡ ናይ መሬት ካርታ፡ ናይ ሙዚቃ ሰደ፡ ኣገዳሲ ደፋውደ፡ ናይ ሙዚቃ
ደፋውደ ከምኡ`ውን
ሰደ ሮምን ንመዘናግዒ ጸወታ ዝሕግዙ ንኣርባዕተ ሰሙን ምልቃሕ ይከኣል።
ናይ ጸወታ ፊልምን ጋዜጣን ንክልተ ሰሙን ምልቃሕ ይከኣል።
ንምልቃሕ ዘገልግሉ ረቋሒታት
•
•

ናይ ኣገልግሎት ምጥቃም ዋጋ ንሓደ ዓመት 20€ ይኽፈል።

•
•

ንቆልዑ ትሕቲ 19 ዓመት ዝዕድሜኦም ከምኡ`ውን ወነንቲ ናይ ``ሉድቪክስቡር ካርድ`` ዓመታዊ ምኽፋል የብሎምን።

•
•

ሓተትቲ ኣሳይለም ናይ ቤተ መጻሕፍቲ ካርድ ዘለዎም ብሓደ ጊዜ ክሳዕ 10 ናይ ውከሳ ሜድያ ኣብ ገዝኦም ክሕዙ ይከኣል።

•
•

መብዛሕትኦም ናይ ውከሳ ሜድያና ብዘይክፍሊት ምልቃሕ ይከኣል።

•
•

ን ዓበይቲ - ናይ ጸወታ ፊልምታት ከምኡ`ውን ኒንተንዶ ደስ 1€ ንነፍሲወከፍ ዝልቃሕ ይኽፈሎ።

•
•

ንኹሉ ካልእ ንመዘናግዒ ጸወታ ዝሕግዙ ከምኡ`ውን ፍሉይ ኣገልግሎት ሜድያ 2€ ንነፍሲ ወከፍ ዝልቃሕ ይኽፈሎ።

•
•

ንምሕዛእ ንዋት ሜድያና 1€ ይኽፈል።እቲ ንዋት ሜድያ ዝውሰደሉ ጊዜ ምስተቐረበ ይንገረካ።

ንምዝገባ ዕለቱ ዘይወደቐ መንነት ወረቐት ወይከኣ ዝኾነ መፍለጢ ዘረጋግዝ ሰነድ የድሊ።ምናልባት ሉድቪክስቦርግ ካርድ
ክትጥቀሙሉ ምስዝድለ ተወሳኺ ናይ ቅብሊት ሰነድ ካብ ዝምልከቶ ኣካል የድሊ።
ምዝገባ ንትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜኦም ክታም ናይ ሓዲኦም ወለድቲ የድሊ።

ንእትልቕሖም ንዋት ሜድያ ክትጥንቀቀሎም የድሊ።ምናልባት ምስዝጠፍእ ወይከኣ ዝበላሾ ቤተ-መጻሕፍቲ ዋጋ የኽፍል።

ንእትልቅሖ ንዋት ሜድያ ኣብ ኮምፒውተር ስክሪን ባዕልኻ ምዝገባ ዝብል ብምጥዋቕ ሓደ ገደብ ጊዜ ዘርኢ ወረቐት
ክሓትመልካ ይከኣል።

ሉድቪክስቦርግ

ሉድቪክስቦርግ
ምምላስ ዝተለቀሐ
ንዋት ሜድያ ክሳብ እቲ ዝተፈቕደ ዕለት ገደብ ክትሕዞ ይከኣል።

ዝተለቃሕካዮ ንዋት ሜድያ ልክዕ ኣብ ጊዜኡ ክምለስ ይግባእ።ቤተ-መጻሕፍቲ ኣብ ጊዜኡ ንዘይተመልሰ ንብረት ዋጋ የኽፍል።
ምጥቃም ኢንተርነት

ዕለቱ ዘይወደቐ ናይ ንባብ መንነት ወረቐት ብምሓዝ ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ ኣብ ሰሙን ንሓሙሽተ ሰዓት ዝኣክል ኣብ ናይ
ኢንተረነት ናይ ሥራሕ ቦታና ብነጻ ምጥቃም ይከኣል።
ከምኡ ከኣ ነጻ ቨ ላን (ቨላን-ለበ) ምጥቃም ስይከኣል።
ካልእ ነገራት
•
•

ኣብ ቤተ-መጻሕፍትና ኣብ ገጻት ናይ ኢንተርነት `` ፕረስ ሪደር `` ኣብ ዝብል ኣቲኻ ኣብ ማዕከን ጋዜጣ ዝተፈላለየ ወረ ካብ መላእ
ዓለም ብዂሉ ቋንቋታት ከተንብብ ይከኣል።

•
ኣብ ገዛኻ ኮነ ኣብ ቤተ-መጻሕፍትና ብዝተፈላለየ ኣገባብ ናይ ሜድያ ( መጻሕፍቲ፡ ሰደ፡ ጸወታ፡ ኦንላይን ኮርሳት ወዘተ... ) ጀርመን
ክትመሃር ይከኣል።

ብዙሕ የቀንየልና ብምስታፍኩም !

ቤተ- መጻሕፍቲ ከተማ

