برای کسب عضویت کتاب خانه

های

کریکلیس()Kirkleesبه گونه آنالین ثبت نام

نمائید.
کسب عضویت رایگان بوده وبه شناسنامه نیاز
نیست.
چگونه می توان به کتاب خانه وصل شد:


در جستجوگر گوگل  Join Kirklees Librariesبنویسید و Kirklees
 Librariesرا که در نتیجه جستجو به دست می آید انتخاب نمائید



باالی گزینه  Apply Onlineکلیک کنید



فورم را تکمیل کنید



یک عدد  9رقمی را که به بدست می آید خواهید دید

برای وارد شدن در حساب تان مشکل دارید؟
در صورت که شما در وارد شدن حساب کتاب خانه مشکل دارید و یا نمی
توانید ایمل آدرس تان را در حساب کتاب خانه اضافه نماید  :مشکل تان را
همراه با شماره کارت کتاب خانه تان به این نشانی
 frontline.services@kirklees.gov.ukایمل نمائید .لطفآ توجه داشته
باشید که شما به طور خودکار جواب دریافت نخواهید کرد .جواب تان را
مامور مربوطه در جریان اوقات رسمی خواهد فرستاد.
بنا بر مشکل زبان اگر نمی توانید برای عضویت کتاب خانه ثبت نام
کنید .لطفآ نگران نباشید ،کافی است از طریق شماره  66244222400به
 Welcome Mentorزنگ بزنید،پیامک بفرستید و یاهم از وتس آپ پیام

با دسترسی رایگان به کتاب خانه کریکلیس )  (Krikleesشما می توانید به طور سهل و آسان از میان 0077
روزنامه و مجله ملی و بین الملی مطالب مور پسند تان را به شکل آنالین و آفالین برای مطالعه انتخاب
نمائید .گزینه ها برای ترجمه همزمان یا فوری متن و صدا همچنان قابل دسترس می باشد.

برای پرس ریدر ( : )PressReaderیک حساب باز کنید:
پرس ریدر ( )PressReaderاز طریق فایر فاکس(،)Firefoxگوگل کورم( )Google Chromeو یا هم سفری(
 )Safariقابل دید و یا مشاهده می باشد
 -1برای انتخاب پرس ریدر ( )PressReaderاز طریق گوگل جستجو نمائید
 -2برای وارد شدن ،عالمه  Sign inرا که طرف راست موقعیت دارد انتخاب نمائید
 -0کتاب خانه و یا گروپ/گروه ( )Groupانتخاب نمائید
 -5کتاب خانه کریکلیس  Kirklees Library /بنویسید
 -6شماره کارت کتاب خانه را بنویسید
 -0با کلیک نمودن باالی عالمه و یا تصویر های که در طرف دست چپ تان قرارداد ،کشور و یا زبان مورد
نظر تان را انتخاب نمائید

برای اشخاصیکه می خواهند در برتانیا زندگی کنند و یا هم برای امتحان
شهروندی آمادگی می گیرند این ویب سایت  GoCitizen.co.ukمنابع را به
گونه آنالین در دسترس شان قرار می دهد.
افرادی که تازه ترین نسخه های انالین مواد این کتاب های دستی را می
نویسند توسط وزارت کشور مجوز و یا اجاز داده شده است.

هزار ها تمرین و پرسش مشابه به آزمون رسمی موجود می باشد.
برای وارد شدن در این ویب سایت  GoCitizen.co.ukکریکلیس kirkless
بنویسید و بعد شماره کارت کتاب خانه خود را وارد نمائید .به طور مثال
Kirkless097999999

