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هل سبق لك أن أستعرت كتا ًبا من علي موقع  OverDriveالمختص بعرض
الكتب اإللكترونية وأكتشفت أنه ليس كتابًا باللغة اإلنجليزية؟ أو ربما أنك
تفضل القراءة بلغة أخرى غير األنجليزية ،ولكنك لم تعثر على أي كتب
إلكترونية باللغة التي تريدها على موقعنا اإللكتروني.
لقد وجدنا لك الحل في العثور علي كتب بلغات أخري!
لقد أنشأنا قسماً جديداً علي موقع  OverDriveوسيكون في هذا القسم
الكتب اإللكترونية بلغات أخري غير اللغة اإلنجليزية .ولقد سمينا هذا القسم
الجديد بغرفة المزيد من اللغات ،ويمكن العثور علي هذه الغرفة في القائمة
الرئيسية بالموقع ،بجوار عالمة التبويب "األطفال".

 أو من علي تطبيق  ،Libbyانقر فوق أستكشف  ،Exploreثم اخترالمزيد من اللغات.

تفضل بالدخول

هذا مثال علي الكتب المعروضة في موقع  OverDriveمن خالل غرفة المزيد من اللغات!

غرفة المزيد من اللغات مقسمة إلى العديد من اللغات المختلفة وتشبه
التقسيم المتعارف عليه للكتب في كتالوج المكتبة مثل (كتب اإلثارة
والتشويق -الكتب العلمية -كتب األدب -وهكذا).
فيما يلي اللغات المتاحة لدينا حتى اآلن:
•
•
•
•
•
•

•

الفرنسية
العربية
األسبانية
الهندية
الروسية

• الصينية
• الفارسية
• الكورية
• األلمانية

تحتوي كل لغة على العديد من الكتب لكل من :البالغين ،األطفال ،و
كتب القصص الخيالية وأيضا الكتب العلمية.
نخطط إلضافة المزيد من الكتب اإللكترونية بالمزيد من اللغات في
المستقبل بنا ًء على عدة عوامل منها :إضافة الكتب المشهورة
والمطلوبة بكثرة ،وما هو متاح للشراء منها ،وإيضا بناء علي التمويل
المتاح لشراء هذه الكتب الجديدة.
نحن لدينا خيار أخر جديد لك وهو أنك تستطيع األن تصفح و أستعراض
موقع  OverDriveككل بلغة أخري غير اللغة األنجليزية أو الفرنسية.
حيث أنه يمكنك اآلن تصفح موقع  OverDriveباللغة الصينية أو العربية
أو اإلسبانية.
ولتقوم بتغيير اللغة ،انقر فوق القائمة المنسدلة "للغة" في الزاوية
اليمنى العليا ،وحدد لغتك المفضلة كما هو موضح بالصورة في
األسفل!

الرجاء قم بمساعدتنا في نشر هذة المعلومة عن قراءة الكتب بلغات
مختلفة بين أفراد أسرتك وبين أصدقائك ،جيث أنك قد تساعد األخرين الذين
قد ال يقرؤون الكتب بالغة اإلنجليزية ،ولكنهم قد يرغبون ويفضلون القراءة
بلغات أخري!

وللمزيد من المعلومات:
لمعرفة المزيد حول استخدام  OverDriveأو  ، Libbyتحقق من هذا المقطع
التعليمي التالي من علي قناة  Niche Academyالتعليمية.

أنقر هنا للمشاهدة

أو أضغط هنا لمعرفة المزيد عن كيفية أستخدام .OverDrive and Libby

