Legimus
کتاب های صوتی برای افراد مبتال به نوعی از ناتوانی های خوانش .توسط یک کمپیوتر ،تیلیفون یا آی پاد مطالعه کنید.
کتاب های صوتی الکترونیکی را از طریق  Legimusامانت بگیرید
شما که دارای حق امانت گرفتن کتاب های صوتی هستید ،میتوانید آنرا خود تان از  Legimusدانلود کنید.
کتابخانه شما را در ایجاد یک حساب در  Legimusیاری خواهد رساند .اگر شما زیر سن  18سال هستید ،باید یکی از اولیاء
خود را هنگام ایجاد حساب بهمراه داشته باشید .افشا کردن اینکه شما مبتال به چه نوعی از ناتوانی خوانش هستید ،الزم نیست.
 Legimusدر تیلفون و آی پاد
آپ  Legimusرا دانلود کنید .این پروگرام اعم برای دستگاه های آی فون و اندرواید میسر میباشد.
توسط این آپ میتوانید کتاب های صوتی را فورا ً بعد از ورود به حساب تان به آسانی دانلود نموده گوش دهید.
 Legimusدر کمپیوتر
ً
در وبسایت  legimus.seمیتوانید کتاب ها را مستقیما در وبسایت بسیار به آسانی گوش دهید .به دکمهٔ « »Läs nuدر پهلوی کتاب
کلیک کنید تا کتاب در برنامه پخش صدا در  Legimusباز شود.
به شیوه دیگری گوش دهید
باره سایر آپ ها و پروگرام های پخش صدا که شما میتوانید برای گوش دادن کتابهای
در وبسایت  legimus.seمعلومات در ٔ
 Legimusمورد استفاده قرار دهید ،ارائه شده است.

چه کسانی حق دارند از  Legimusاستفاده کنند؟
اگر شما نیاز به موزون ساختن یک کتاب چاپ شده دارید تا بتوانید آنرا بخوانید ،پس شما حق امانت گرفتن کتاب ها از Legimus
را دارا هستید.
ناتوانی های که حق امانت گرفتن کتاب های صوتی را فراهم میسازند عبارتند از:






مشکالت در خواندن و نوشتن
کاهش قدرت بینایی
سایر ناتوانی های جسمی بعنوان مثال معلولیت حرکی
ناتوانی عقلی
ناتوانی اعصابی و روانی
اگر ناتوانی تان موقتی و کوتاه مدت هم باشد ،بازهم حق دارید کتاب های صوتی را امانت بگیرید .در چنین صورت یک حساب
موقتی  Legimusرا از کتابخانه تان دریافت میکنید.

در صورتیکه زبان مادری تان سویدی نباشد
اینکه زبان سویدی زبان مادری تان نیست ،یک ناتوانی خوانش شمرده نمیشود .البته اگر شما با مشکالت در خواندن به زبان
مادری تان مواجه باشید ،در آنصورت میتوانید کتاب های صوتی اعم به زبان سویدی و زبان مادری تان را امانت بگیرید.

