
 
ما المدة التي قرأت خاللها؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
أين ذهبت؟ 

 
متى شاركته؟ 

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
متى قمت بتسجيل الدخول؟ 

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
ماذا ترى؟

 
من الشخص الذي شاركت كتابك معه؟ 

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
من الذي قرأت له؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
اذكر مورًدا واحًدا عثرت عليه

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
ماذا تعلمت؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟

 
ما البرنامج الذي اخترته؟

 
ما الكتب التي قرأتها؟ 

 
من الذي أخبرته؟ 

كم
بت

ة ةماعلا نطسوب 

ةيفيصلا ةءارقلا لل 
بك
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 كراش
كتصق قبل البدء في ملء بطاقة بينغو هذه، احرص على إرسال معلومات المشاركة على موقع bpl.org/bingo. بعدها امأل بطاقة 

البينغو مستخدًما أسماء القصص التي قرأتها واألنشطة التي قمت بها في الفترة بين االثنين 1 يونيو 2020 واالثنين 31 أغسطس 
2020. عند استكمال ما ال يقل عن سطر واحد من المربعات الخمسة، يمكنك تحميل بطاقتك رقمًيا على t bpl.org/bingo أو 

bingo@bpl.org أي وقت قبل منتصف ليل االثنين 31 أغسطس. إذا لم تتمكن من إرسال بطاقتك رقمًيا، فاتركها في أي موقع 
مفتوح تابع لمكتبة بوسطن العامة في الفترة من االثنين 17 أغسطس حتى االثنين 31 أغسطس. ُنرحب بالجميع للمشاركة، ولكن 
لن يتأهل للجائزة سوى حاملي بطاقات مكتبة بوسطن العامة )بما في ذلك البطاقات اإللكترونية( الذين تبدأ أعمارهم من 18 عاًما 

bpl.org/get-a-library-card فأكثر. إذا كنت ال تمتلك بطاقة مكتبة، فُيرجى االنتقال إلى

بطاقة بينغو من مكتبة 
بوسطن العامة

شارك قصتك 
هذا الصيف! 

بطاقة واحدة فقط لكل شخص  |  عناوين كتب وأنشطة يمكن أن ُتستخدم مرة واحدة فقط لكل بطاقة  |  للقُراء من 18 عاًما فأكثر

قم بتنزيل بطاقات بينغو من موقع BPL.ORG/BINGO. أخبر أحد أصدقائك عن المكتبة!

تفاصيل االشتراك على الجانب 2 استكشفتفاعلاقرأ

االسم:

البريد اإللكتروني:

رقم الهاتف:

رقم بطاقة المكتبة:

 ال نعمهل يمكننا التواصل معك إلطالعك على آخر المستجدات وتذكيرك بالقراءة الصيفية؟

كتاب بعنوان من كلمة واحدةشارك قصتكاقرأ في الخارجمؤلف ذو طابع خاصاقرأ قبل الخلود للنوم

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في أعد قراءة كتابك المفضل
BPL.ORG المكتبة على

جرب قطعة فنية )عن طريق مؤلف محلي
الذهاب بنفسك أو عبر اإلنترنت(

انصح أحد األشخاص بكتاب معين

استكشف BPL.ORGمؤلفةاقرأ لشخص آخراقرأ قصة حقيقية

تعلم شيًئا جديًداأقل من 200 صفحةالفوز بالجائزةاقتراحات من أمين المكتبةكتاب محظور

شارك في برنامج من مؤلف +مجتمع الميماختر من قائمة »ُيقرأ الحًقا«
برامج المكتبة

كتاب رأيته في واجهة العرض 
)شخصًيا أو عبر اإلنترنت(

أخبر أحد األشخاص عن 
كتاب بينغو



الجوائز
تسجيل االشتراك: أرسل معلومات االتصال 
الخاصة بك على bpl.org/bingo على الفور 
للدخول في سحب على بطاقة هدايا بقيمة 20 
متجر  من  الشراء  من  تمكنك  أمريكًيا  دوالًرا 
الكتب المستقل المحلي الذي يقع عليه اختيارك. 

الجائزة الكبرى: أعد بطاقة بينغو بعد إكمال 
في  للدخول  قطري  أو  رأسي  أو  أفقي  خط 
دوالر   200 بقيمة  هدايا  بطاقة  على  سحب 
أمريكي لشراء ما تحب من أي مطعم أو متجر 

بقالة مستقل محلي يقع عليه اختيارك. 

ستحصل على إمكانية دخول لمرة واحدة لكل 
خط أكملته، أي لك اثنتا عشرة إمكانية دخول 
إرسال  يمكنك  بالكامل.  البطاقة  أكملت  إذا 
المحرز  التقدم  لتسجيل  مرات  عدة  بطاقتك 

باستمرار.

في يوم من األيام…

 ال نعمهل يمكننا مشاركة هذه القصة عالنية؟ 

لك!  متروك  التحديات  تفسير  أقرأ؟  الذي  ما 
االختيار،  في  مساعدة  إلى  بحاجة  كنت  إذا 
على وموارد  لكتب  اقتراحات  إيجاد   يمكنك 

آخر  مورد  وهناك   .bpl.org/bingo
الكتب  ترشيح  خدمة  وهو  استخدامه  يمكنك 
الرف خدمة  تسمى  والتي   المخصصة، 
عن  —أجب   )bpl.org/shelf-service(
بضعة أسئلة وسيقدم لك فريق خدمات القارئ 

لدينا قائمة بالكتب الُمرشحة لك وحدك.

كيف أقرأ كتابي؟ إضافة إلى الكتب الورقية، 
توفر مكتب بوسطن العامة مواد للقراءة الرقمية 
في صيغ متنوعة، مثل الكتب اإللكترونية والكتب 
والصحف  والمجالت  اإللكترونية  الصوتية 
الرقمية. يمكنك معرفة كيفية الوصول إلى هذه 
زيارة  أو  المكتبة  أمين  سؤال  خالل  من  المواد 

bpl.org/stream-and-download موقع

 ما الذي يمكنني القيام به إلى جانب القراءة؟ 
إذا كنت ترغب في معرفة معلومات عن البرامج 
زيارة  يمكنك  مكتبتك،  ستوفرها  التي  القادمة 
 .bpl.org/events صفحة فعاليات المكتبة على
توفر المكتبة مجموعة متنوعة من البرامج عبر 
اإلنترنت، بما في ذلك فعاليات القراءة الصيفية 

لألطفال والمراهقين والكبار.

المشاركة في
 بطاقة بينغو من
العامة بوسطن  مكتبة 

شارك قصتك مع المكتبة!
هاشتاج   على  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  وشاركها  هنا،  اكتبها  مجتمعك؟  مع  مشاركتها  تود  المكتبة  في  تجربة  لك  هل 
»شارك  أو  المكتبة«  برامج  أحد  في  »المشاركة  مربع  إما  ملء  تنس  ال   .bpl.org/bingo على  حملها  أو   #BPLShareYourStory

االثنين!  ليس  بينغو—لكن  بطاقة  في  قصتك« 
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