لگیموس
کتاب های گویا برای شمایی که به نوعی دارای ناتوانی در خواندن هستید .قابل استفاده در کامپیوتر ،تلفن و یا تبلت.

از طریق لگیموس کتاب های گویا قرض کنید
شمایی که حق استفاده از کتاب های گویا را دریاد می توانید شخصا از لگیموس کتاب بارگیری کنید.
کتابخانه تان به شما کمک می کند که یک حساب کاربری لگیموس ثبت کنید .اگر زیر  ۱۸سال هستید می بایست در
زمان ثبت نام سرپرست خود را به همراه داشته باشید .الزم نیست اعالم کتید که دارای چه نوع از ناتوانی در خواندن
هستید.

لگیموس در تلفن و تبلت
اپلیکیشن لگیموس را بارگیری کنید .هم برای آیفون/آی پد و هم برای دستگاه های آندروید موجود است.
در اپلیکیشن می توانید به سادگی پس از ورود به حساب کاربری خود بصورت مستقیم کتاب های گویا را بارگیری
گرده و گوش دهید.

لگیموس در کامپیوتر
در آدرس  legmus.seمی توانید بسادگی به کتاب های گویا مستقیما در مرورگر وب گوش بدهید .بر روی
« »Läs nuدر کنار کتاب مورد نظر کلیک کرده تا در پخش کننده وب لگیموس باز شود.

گوش دادن به شیوه های دیگر
در آدرس  legimus.seاطالعات بیشتری در مورد اپلیکیشن ها و دیگر برنامه ها در قالب کتاب های لگیموس پیدا
خواهید نمود.

چه کسانی مجاز به استفاده از لگیموس هستند؟
اگر نیاز دارید که یک کتاب چاپی مخصوص داشته باشید تا بتوانید آن را بخوانید حق قرض گرفتن کتاب از لگیموس
را دارا هستید.
از جمله موارد ناتوانی برای اینکه حق قرض کردن کتاب گویا را داشته باشید موارد زیر است:
 مشکالت در خواندن و نوشتن بینایی پایین دیگر ناتوانی های جسمی از قبیل محدودیت در حرکت ناتونی های ذهنیاگر دچار ناتوانی موقت هستین نیز حق قرض گرفتن کتاب های گویا را دارید .در این صورت یک حساب کاربری
لگیموس موقت را از کتابخانه خود دریافت می کنید.

اگر زبان مادری دیگری غیر از سوئدی دارید
سوئدی به عنوان زبان دوم ناتوانی در خواندن محسوب نمی شود .اما اگر خواندن کتاب به زبان مادری تان هم برایتان
مشکل است می توانید کتاب های گویا هم به زبان سوئدی و هم به زبان های دیگر قرض بگیرید.

