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Monikielinen kirjasto –

پەرتووکخانەی فرەزمان
Multilingual Library

Kurdish Sorani – English

چۆن بگەڕێیت بۆ پەرتووک و شتی تر بە زمانی خۆت
دەتوانیت لە ماڵپەڕی  Helmet.fiئەو پەرتووک و شتانە ببینیت کە بە زمانی تۆن .بچۆ سەر
سایتەکە و بە هەڵبژاردنی بەشی «گەڕان بۆ شتەکان» « گەڕانی پێشکەوتوو» ،فۆرمی گەڕان
بکەوە.

How to look for items in your language
You can view the items in Multilingual Library via the Helmet.fi site.
Go to the site and open the search form by selecting
“Search for Items”  ”Advanced Search”.
کاراکتەری * وەکوو وشەی گەڕان بنووسە
Enter * as the search term.

پەرتووکخانەی فرەزمان  -پەرتووکخانەی ناوچەکەت ،لە
هەرکوێی فینالند دەژیت
پەرتووکخانەی فرەزمان بۆ هەموو ئاخێوەرانی زمانە بیانیەکان کە لە فینالند دەژین بە زمانی
خۆیان ئەدەبیات دابین دەکات .هەرچی باشتر زمانی دایکیت بناسیت ،ئاسانتر دەتوانیت فێری
زمانی ئەو واڵتە نوێیە ببیت کە لێی نیشتەجێ دەبیت.
پەرتووکخانەی ئێمە بە نزیکەی  80زمان جیاواز پەرتووکی تێدا یە .گەورەترین هەڵبژاردەکان
بە زمانەکانی عەرەبی ،چینی ،سۆمالی و فارسی لەبەردەستن .ئەم پەرتووکخانەیە جیا لەوەی کە
زۆرتر لە  21000پەرتووکی هەیە ،کۆمەڵێک فیلم ،مووزیک ،پەرتووکی دەنگی و گۆڤاری تێدا
یە .ئەم شتانە لە پەرتووکخانەی شاری هێلسینگی لە پاسیال لەبەردەستن .دەتوانیت سەردانی پاسیال
بکەیت یان لە ڕێگەی پەرتووکخانەی ناوچەکەتەوە داوای ئەم شتانە بکەیت.
ئێمە کۆمەڵێک بۆنە و بەرنامەی خوێندن بۆ گەورەسااڵن و مندااڵن وەکوو یەک بەڕێوە دەبەین.
ئێمە خۆشحاڵ دەبین کە لە بۆنەی ئێوە دا بەشداری بکەین و زانیاریتان پێ بدەین لەبارەی ئەو
خزمەتانەی کە لەالیەن پەرتووکخانەی فرەزمانەوە دابین دەکرێن!
پەرتووکخانەی فرەزمان لە کارەکانی دا لەالیەن وەزارەتی پەروەردە و فەرهەنگەوە پشتیوانی
دەکرێت.

Multilingual Library – your local library wherever
you live in Finland
MMultilingual Library offers literature to all foreign language speakers
living in Finland in their native language. The better you know your
mother tongue, the easier it is to learn the language of your new home
!country
لە پێرستی زمانەکان ،زمانی مەبەستت هەڵبژێرە،
بۆ نموونە ئەڵبانی.

Our collection contains material in approximately 80 different languages.
The biggest selections available are in Arabic, Chinese, Somali and
Persian. Besides the more than 21,000 books, the collections include
films, music, audiobooks and magazines. The items are situated in the
collection of the Helsinki City Library in Pasila. You can visit Pasila or order
material via your local library.

From the language menu, select
the desired language, e.g. Albanian.
 Pasilaیان  Pasila lapsetوەک شوێنەکە هەڵبژێرە
Select Pasila or Pasila lapset as the location

کلیک بکە سەر
دوگمەی گەڕان.
Press Search.

We take part in organising a diverse range of events and education for
adults and children alike. We will be happy to come to your event and tell
!about the services provided by Multilingual Library
Multilingual Library is financed by the Ministry of Education and Culture.

