


المكتبة العامة متعددة اللغات
Multilingual Library

تواصل معنا! 
Contact us!
Monikielinen kirjasto –  
Flerspråkiga biblioteket –  
Multilingual Library 
Kellosilta 9, 00520 Helsinki 

monikielinen.kirjasto@hel.fi  
helmet.fi/monikielinenkirjasto 
facebook.com/monikielinenkirjasto



Kuvien om
istus:  H

elsingin kaupunginkirjasto

Arabic–English



انقر على ابحث 
.»Hae«

Press Search.

المكتبة العامة متعددة اللغات - أينما تسكن في فنلندا توجد 
هناك مكتبة عامة قريبة منك 

ــا  ــة كتبً ــات أجنبي ــن بلغ ــدا الناطقي ــي فنلن ــاكنين ف ــع الس ــدم لجمي ــات تق ــددة اللغ ــة متع ــة العام المكتب
ــد، فســوف  ــك األم بشــكل جي ــا مــن لغت ــة باللغــات الخاصــة بهــم. عندمــا تكــون متمكنً ــات أدبي ومؤلف

ــد!  ــة الوطــن الجدي ــم بشــكل أســهل أيضــاً لغ تتعل

لدينــا مــواد بـــ 80 لغــة تقريبــاً. الكتــب والمقتنيــات األكثر باللغــة العربيــة والصينيــة والصومالية والفارســية. 
ــة  ــب صوتي ــيقى وكت ــام وموس ــاب، وأف ــن 21000 كت ــة م ــات مكون ــن المقتني ــة م ــا مجموع ــد لدين توج
ومجــات دوريــة. مــواد المكتبــة العامــة موجــودة فــي مجموعــة مقتنيــات المكتبــة العامــة لمدينــة هلســنكي 
ــة  ــة العام ــق المكتب ــواد عــن طري ــى باســيا أو أن تحجــز الم ــي إل ــك أن تأت ــي باســيا )Pasila(. بإمكان ف

القريبــة منــك. اســتعمال المكتبــة العامــة مجانــي. 

ســوف نشــارك فــي تنظيــم أحــداث متنوعــة وتعليــم للكبــار وللصغــار. ســوف نأتــي عــن طيــب خاطــر 
إلــى مختلــف النشــاطات والفعاليــات كــي نتحــدث عــن خدمــات المكتبــة العامــة متعــددة اللغــات. 

تحصل المكتبة العامة متعددة اللغات على المعونة لمباشرة مهامها من وزارة التعليم والثقافة.

Multilingual Library – your local library wherever 
you live in Finland 
Multilingual 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! 

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. The library can be used free of charge.

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.

هكذا تجد الكتب والمواد بلغتك األم 
يتم البحث عن مواد المكتبة العامة متعددة اللغات من صفحات: Helmet.fi. سوف تعثر على 

استمارة البحث باختيار ابحث عن كتاب أو مادة » »Hae aineistoa البحث المفصل 
.»Tarkennettu haku«

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”.

اكتب كلمة بحث *
Enter * as the search term.

.)Pasila( اختر كموقع باسيا
Select Pasila as the location. 

ابحث في خيار اللغة عن اللغة التي تريدها، على 
.)albania( سبيل المثال األلبانية

From the language menu, select  
the desired language, e.g. Albanian.


