Tigrinja

ህዝባዊ
ቤት-ንባብ
ኮንግስበርግ
ብኤሌክትሮኒካዊ መልክዕ
ዝተዳለዉ ጋዜጣታትን
መጽሔታትን ኣንብቡ
እምበኣርከስ ሕጂ ኣብ ልዕሊ100 ሃገራት
ዝተዳለዉ ጋዜጣታትን መጽሔታትን ኣብ’ዚ
ቤት-ንባብ ረኺብኩም ከተንብብዎም ትኽእሉ
ኢኹም። ብ 60 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ካብ
ዝተጻሕፉ - ልዕሊ 2,700 ዝቝጽሮም
ጋዜጣታትን ካብ 1,800 ዝዛይድ ብዝሒ ካብ
ዘለዎም መጽሔታትን ምረጹ።

Kongsberg bibliotek
Kirkegata 2 B
3616 Kongsberg

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!

ተሌፎን፦ 32 86 68 50
ኢ-መይል፦
kongbib@kongsberg.folkebibl.no
http://www.kongsberg.kommun
e.no/Tjenester/Kultur/Bibliotek/

ኣብ ሕጡባዊት ኮምፕዩተር (ታብለት)፣
ስማርት ዝዓይነታ ተሌፎን ወይ ኣብ
ኮምፕዩተር ከፊትኩም ኣንብብዎም። ኣብ
ናይ ቤት-ንባብ ኮምፕዩተር ዲኹም
ክትከፍትዎም ወይስ ናብ ናትኩም ታብለት
ወይ ስማርት ቴሌፎን ብምጽዓን ኣብ ገዛ
ኴንኩም ከተንብብዎም – ናትኩም
ምርጫ ይኸውን።
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ንሰራሕተኛታት
ቤት-ንባብ ተወከሱ።

ህዝባዊ ቤት-ንባብን
ናይ ኣኼባ ቦታን

ኣብ ፈይስ ቡክ ከምኡ’ውን ትዊተር
ሰዓብቲ ኩኑና!

Tigrinja

ሓሙስ
ዕዮ ገዛ ኣብ ምስራሕ ሓገዝ የድልየኩም
ድዩ? ትካል ቀይሕ መስቀል ካብ ሰዓት 3:30
ክሳብ ሰዓት 6:00 ኣብ ዘለዉ ናይ ድ.ቀ.
ሰዓታት፣ ኣብ ናይ ቤት-ንባብ ናይ ጕጅለ
መአከቢ ክፍሊ፣ ናይ ዕዮ ገዛ ሓገዝ ይህብ
እዩ።

ፍሉያት መደባትን
ንጥፈታትን ናይ ቤት-ንባብና

እዚ መደብ እዚ ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ
ዕድመ ንዘለዎም ህጻናት ዝኸውን እዩ።
ሰዓት 12 - ፍርቂ መዓልቲ ኣብ
ቤት-ንባብ ናይ ህጻናት፣ ንህጻናት
ዝዀኑ ፊልምታት ነርኢ።

ሰሉስ
ካፈ-ቋንቋ - ገለ ናይ ቋንቋ ኖርወይ
ፍልጠት ንዘለዎም ሰባት፣ ሰዓት 12 ቀትሪ
ኣብ ናይ ቤት-ንባብ ናይ ጕጅለ መአከቢ
ክፍሊ።

ንጥፈታት ማእለማ - ኢድ ኣብ ቤት-ንባብ።
ናይ ኢድ - ማእለማ (እንችኖቶ) ትመልኩ
ክነስኹም ምሳኹም ኰይኑ እናዓየየ
ዘተባብዓኩም ትስእኑ ዶ? ወይ ምናልባት
ነዚ ሞያ እዚ ክትመሃርዎ ምደለኹም ዶ?
እምበኣርከስ ኣብ ቤት-ንባብና ኴንኩም
ንጥፈታት ማእለማ- ኢድ ከተካይዱ ትኽእሉ
ኢኹም! ኣብ ሰዓት 1 ድ.ቀ.ተሓወሱና’ሞ
ነቶም ሕጉሳት ዝዀኑ ፈተውቲ ማእለማኢድ ዓማዊልና ርኸብዎም። ንጀመርቲ
ዝዀኑ ኣፋትል ኣለዉና። ድሮ ስራሓት
ማእለማ-ኢድ እተሰላስሉ ምስ እትዀኑ
ግን ናትኩም ፈትሊ ተማልኡ ኢኹም።

ዓርቢ
ካፈ-ቋንቋ ንጀመርቲ ካብ ሰዓት 12:30
ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ናይ ቤት-ንባብ
ናይ ጕጅለ መአከቢ ክፍሊ። ኣብ’ዚ እዋን
እዚ ምስ ካልኦት ብምዃን ዝርርብ ቋንቋ
ኖርወይ ክትለማመዱ ትኽእሉ።

ቀዳም
ኣብ ህጻናት ዘተኰረ ናይ ንባብ ዛንታ
መደብ፡ ካብ ሰዓት11 ቅ.ቀ. ጀሚርና
ኣብ ቤት-ንባብ ናይ ህጻናት ነካይድ።

መጽሓፍ ናይ ቋንቋኣዊ ስልጠና ብናጻ
ተለቅሑ!
ቤት-ንባብና ብናጻ ክትልቅሕዎም እትኽእሉ
መጻሕፍቲ ናይ ቋንቋኣዊ ስልጠና
ይቕርብ። ካርድ ቤት-ንባብ ንኽወሃበኩም
ብቑዕ ወረቐት መንነት ክህልወኩም ይግባእ።
ካብ ካልኦት ኣብያተ-ንባብ ብኻልኦት
ቋንቋታት ዝተዳለዉ መጻሕፍቲ ኣምጺእና
ክንቅርበልኩም ከም እንኽእል ኣይትረስዑ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ንሰራሕተኛታት ቤት-ንባብ
ተወከሱ።

