
 سجل عبر اإلنترنت مع  

 مكتبات كاركليس

تسجيل العضوية في المكتبات مجاني و بدون 

 كيف يمكنك االشتراك مع المكتبات؟
 ابحث عن المكتبات في كبركليس باستخدامGoogle   .ثم حدد المكتبة 

 ِ انقر فوق عبارة  سجل عبر اإلنترنتApply Online 

 .أكمل الطلب 

  أرقام. 9سيتم إنشاء رقم بطاقة المكتبة الخاص بك مكوناً من 

 مشكلة في تسجيل الدخول؟
إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول أو تحتاج إلى إضافة عنوان بريدك اإللكتروني إلى حسااب الاماكاتاباة 

الااخاااص بااك أرساال رسااالااة مااتااضااماانااة رقاام بااطاااقااة الاامااكااتاابااة الااخاااص بااك إلااى الاا اانااوان ا لااكااتاارونااي  

frontline.services@kirklees.gov.uk  يرجى مالحظة أن هذه الخدمة ليست خدماة فاورياة وساياتام إرساال

 الردود خالل ساعات ال مل المحددة.

 Welcome Mentorإذا لم تتمكن من التسجيل بسبب حاجز اللغة ، فال تقلق ، ما عليك سوى ا تصال بـا 

لاماسااعادتاك. ياماكاناك ا تصاال أو إرساال رساالاة نصاياة أو رساالاة عابار  66244222400على الرقم  

WhatsApp. 

http://www.kirklees.gov.uk/beta/contact-the-council/frequent-contacts/default.aspx?contact=frontline.services@kirklees.gov.uk


 

 

 

 

 

 

صحيفة ومجلة وطنية ودولية مجالت وصحف لقراءتها عبر اإلنترنت أو تنزيلها لقراءتها  حاقااً. الاوصاول  6066اختر من بين أكثر من 

إلى هذه الصحف المجالت مجاني بواسطة بطاقة ال ضوية في  مكتبات كيركليس باستخدام بطاقاة الاماكاتاباة الاخااص باك . تاتاوفار أيًضاا 

 خيارات تحويل النص إلى كالم مسموع أومترجم.

 

 PressReaderإنشاء حساب مع 

 Safariأو    Google Chromeأو  Firefoxعبر محركات البحث  PressReaderيمكن عرض 

  ابحث عنPressreader    فيGoogle   )و اختر تسجيل الدخول )الزاوية اليمنى ال ليا من الصفحة 

  .حدد مكتبة أو مجموعة 

  .اكتب مكتبة كركليسKirklees Library  

 ادخل رقم بطاقة المكتبة الخاص بك 

 .انقر فوق ا يقونة في الزاوية اليسرى ال لوية من الصفحة  ختيار المقاط ة أو اللغة 

 

 

 

 

GoCitizen.co.uk   هو مصدر للدراسة عبر اإلنترنت لألشخاص الذين يست دون  ختبار الحايااة فاي الامامالاكاة الاماتاحادة أو لافاحاص

 الحصول على الجنسية البريطانية.

 نسخة إلكترونية من أحدث المواد الدراسية الرسمية المرخصة من وزارة الداخلية التي أعدت هذا الكتيب. 

 المئات من نماذج األسئلة المشابهة لشكل أسئلة ا ختبار الرسمي.

  لتسجيل الدخول  اكتب كلمةkirklees   متبوعة  برقم بطاقة الماكاتاباة الاخااص باك، عالاى

 kirklees696999999سبيل المثال 


