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با ما تماس بگیرید!  
Contact us!
Monikielinen kirjasto –  
Flerspråkiga biblioteket –  
Multilingual Library 
Kellosilta 9, 00520 Helsinki 

monikielinen.kirjasto@hel.fi  
helmet.fi/monikielinenkirjasto 
facebook.com/monikielinenkirjasto
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Persian–English



دکمه جستجو را 
فشار دهید.

Press Search.

کتابخانه چند-زبانی - کتابخانه محلی شما در محل سکونت 
شما در فنالند 

»کتابخانه چند-زبانی« به اتباع خارجی ساکن فنالند امکان می دهد که به منابع مکتوب به زبان 
بومی خود دسترسی داشته باشند. هر چه با زبان مادری خود بیشتر آشنا باشید، یاد گرفتن زبان 

وطن جدید آسان تر خواهد بود! 

مجموعه ما حاوی منابعی به حدود 80 زبان مختلف است. زبان های عربی ،چینی ،سومالیایی 
و فارسی بیشترین منابع را دارند. در کنار بیش از 21,000 جلد کتاب ،مجموعه ای شامل فیلم، 

موسیقی ،کتاب صوتی و مجله نیز در دسترس است. این منابع در مجموعه کتابخانه شهر هلسینکی 
در پاسیال (Pasila) گردآوری شده است. می توانید به Pasila مراجعه کنید یا محتوای مورد نظر 

را از طریق کتابخانه محلی خود سفارش دهید. استفاده از این کتابخانه رایگان است. 

ما در برگزاری رویدادهای گوناگون و دوره های آموزشی ویژه بزرگساالن و کودکان مشارکت 
می کنیم. ما می توانیم در رویدادهای شما حاضر شویم و درباره خدمات« کتابخانه چند-زبانی» 

اطالع رسانی کنیم! 

«کتابخانه چند-زبانی »از پشتیبانی عملیاتی وزارت آموزش و فرهنگ برخوردار است.

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.

جستجوی محتوا به زبان بومی 
در سایت Helmet.fi می توانید اقالم »کتابخانه چند-زبانی« را مشاهده کنید. به این سایت 
بروید و فرم جستجو را از قسمت »جستجوی اقالم«  »جستجوی پیشرفته« باز کنید.

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”.

در قسمت عبارت جستجو * را وارد کنید.
Enter * as the search term.

پاسیال را به عنوان مکان انتخاب کنید. 

Select Pasila as the location. 

زبان دلخواه خود ،مثال ًآلبانیایی ،را از منو 
زبان انتخاب کنید.

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


