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خططوا لزيارة إلى

مبنى الكابيتول األمريكي
مبنى الكابيتول والكونغرس األمريكي
إن مبنى الكابيتول األمريكي هو مبنى يحتوي على مكاتب إلنجاز األعمال وهو أحد أكثر
الرموز المعترف بها للديمقراطية النيابية في العالم.
يسن الكونغرس األمريكي القوانين التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين من خالل المناقشات
والتسويات التشريعية .وهو يعقد جلسات استماع لتغذية العملية التشريعية بالمعلومات ،ويجري
تحقيقات للرقابة على السلطة التنفيذية ،ويعمل بمثابة صوت الشعب والواليات في الحكومة
الفيدرالية.
مبنى الكابيتول األمرييك
مركز الزوار مببنى الكابيتول هو املدخل
الرئييس ملبنى الكابيتول األمرييك،
ويوجد عند الواجهة الرشقية للمبنى.

الكونغرس هو السلطة التشريعية للحكومة الفيدرالية التي تمثل الشعب األمريكي وتسن قوانين
البالد .وهو يتقاسم السلطة مع السلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس ،ومع السلطة القضائية التي
تتربع على قمة هرمها المحكمة العليا للواليات المتحدة .هذا ،ومن بين السلطات الثالث ،يُعتبر
الكونغرس السلطة الوحيدة التي تُنتَخب مباشرة بواسطة الشعب.
المادة األولى – وهي أطول مادة بدستور الواليات المتحدة – توضح سلطات الكونغرس.
الكونغرس لديه سلطات سن القوانين ،وإعالن الحرب ،وجمع األموال العامة وتوفيرها
واإلشراف على إنفاقها بشكل مالئم ،وعزل ومحاكمة المسئولين الفيدراليين ،واعتماد التعيينات
الرئاسية ،واعتماد االتفاقيات التي تتفاوض بشأنها السلطة التنفيذية.
ينقسم الكونغرس إلى مؤسستين :مجلس النواب ومجلس الشيوخ .يتمتع المجلسان بأدوار
متكافئة ولكنها متميزة في الحكومة الفيدرالية.
إن مبنى الكابيتول هو أحد معالم العمارة الكالسيكية الجديدة ،وتستحضر مخططاته المستمدة من
اليونان القديمة وروما المثل العليا التي استرشد بها مؤسسو األمة وهم يحددون معالم جمهوريتهم
الجديدة .سوف تجدون داخل المبنى لوحات وتماثيل عظيمة وأعمال فنية جميلة أخرى تصور
فترات مختلفة في التاريخ األميركي.

مركز زوار مبنى الكابيتول هو املدخل
الرئييس ملبنى الكابيتول األمرييك.

مبنى الكابيتول هو مسرح األمة
يُعتبر مبنى الكابيتول مسرحا لبعض أهم الفعاليات العامة بالبالد التي تتراوح من المراسم
التذكارية المهيبة إلى الحفالت الغنائية الرائعة احتفاال بذكرى االستقالل في الرابع من يوليو/
تموز .وفي القاعة المستديرة يقوم المشيعون بتكريم الرؤساء وغيرهم عند وفاتهم بإلقاء نظرة
الوداع األخيرة عليهم تحت القبة الرائعة .كما تُجرى مراسم تنصيب الرؤساء في الشرفة الغربية
لمبنى الكابيتول ،وتُمنَح ميداليات الكونغرس الذهبية في هذا المكان لألشخاص المتميزين.
وفي ظل القبة ،تُعتبر المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول أهم المنابر العامة بالبالد .فمن الخطباء
المنفردين إلى جموع المتظاهرين ،يأتي الناس إلى هذا المكان لكي تُسمع أصواتهم.
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جولة سياحية يف مبنى الكابيتول األمرييك
مرحباً بكم يف مبنى الكابيتول األمرييك
معلومات عامة عن الجولة

• تبدأ جوالت مبنى الكابيتول التاريخي التي تكون بصحبة مرشد سياحي بمشاهدة فيلم
تعريفي قصير .وتكون الجولة باللغة االنجليزية ،ومع ذلك تتوفر اجهزة السمع التي توفر
ترجمة للفيلم إلى لغات أخرى لدى مكتبي االستعالمات الشمالي والجنوبي.
• لضمان سالمة وأمن مبنى الكابيتول ،يتوجب عليكم مالزمة المرشد السياحي الذي يتم
تعيينه لكم طوال فترة جولتكم.
• ال تتوفر دورات مياه عامة في هذه الجولة ،لذا يُرجى استعمال دورات المياه العديدة في
مركز زوار مبنى الكابيتول قبل الدخول إلى المسرح التوجيهي لمشاهدة الفيلم التعريفي.
• نتمنى أن تُعجبكم الجولة ولكن نرجو منكم عدم لمس أي من التماثيل أو اللوحات.
• يُرجى عدم الجلوس على األرض – هنالك عدد من المقاعد في كل انحاء مركز زوار
مبنى الكابيتول متاحة لكم للجلوس.
• إذا كنتم بحاجة إلى المساعدة الطبية ألي سبب ،أبلغوا المرشد السياحي أو أي ضابط
شرطة في مبنى الكابيتول.

هذه ليست جولة بدون مرشد.

يرجى البقاء مع املرشد السياحي الخاص بك
طوال جولتك.

يُسمح بالتقاط الصور

طوال فرتة جولتكم يف
مبنى الكابيتول ،ماعدا
بعض املناطق .يُرجى عدم
التقاط الصور يف قاعة العرض أو املرسح
التوجيهي داخل مركز زوار مبنى الكابيتول.
يُرجى عدم ترك مجموعتكم اللتقاط
الصور .لقد تم الطلب من املرشد السياحي
ملجموعتكم بأن يُجري الجولة ضمن طريق
وضعته له رشطة مبنى الكابيتول االمرييك.

إن مبنى الكابيتول األمريكي هو أكثر رمز
معترف به على نطاق واسع في العالم
للحكومة الديمقراطية ،وهو مقر للكونجرس
منذ عام .1800
ومبنى الكابيتول هو المكان الذي يجتمع فيه
الكونجرس لكتابة قوانين هذه األمة ،و يتم
فيه تنصيب الرؤساء ،ومنه يقدم الرؤساء
خطابات حالة االتحاد.
وعلى مدى أكثر من قرنين ،تطور مبنى
الكابيتول جنبا ً إلى جنب مع األمة ،حيث تمت
إضافة أجنحة جديدة الستيعاب العدد المتزايد
من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب مع
دخول واليات جديدة إلى االتحاد.
وقد زُينت أسقفه بالصور التاريخية ،ووضع
على جانبي قاعاته التماثيل واللوحات التي
تمثل األحداث العظيمة واالشخاص العظماء
في تاريخ البالد.

تتوفر نرشات متابعة لجولة مبنى
الكابيتول بـ  13لغة غري اإلنجليزية عىل
االنرتنت ولدى مكاتب االستعالمات
مبركز الزوار مببنى الكابيتول .يرجى
االستعالم من مرشدكم السياحي قبل
بدء جولتكم.

الفحص األمني

يُشترط على جميع زوار مبنى الكابيتول أن يمروا بفحص أمني.

المواد التالية ممنوعة منعا باتا في مبنى
الكابيتول ،بما في ذلك مركز زوار مبنى
الكابيتول:
• السوائل ،بما في ذلك الماء.
•كافة أنواع الطعام ،بما في ذلك الفاكهة واألطعمة
المعلبة غير المفتوحة.

•المسدسات ،والمسدسات المقلدة ،ومسدسات
الصعق الكهربائي ،والذخيرة ،واأللعاب النارية.

•أية حقائب يزيد عرضها عن  18بوصة وارتفاعها
عن  14بوصة وعمقها عن  8.5بوصة.

•السكاكين من أي حجم.

• البخاخات
•البخاخات بدون هباء جوي (يُسمح بالوصفات
الطبية).

• الغازات المسيلة للدموع ورذاذ الفلفل.
• أسلحة وأجهزة فنون الدفاع عن النفس.
• الشفرات وأدوات قطع الصناديق.

الجوالت بمبنى الكابيتول
الحجوزات – الجوالت بمبنى الكابيتول مجانية .يمكن الحجز مقدما من خالل نظام الحجز على
االنترنت أو من خالل االتصال بمكتب خدمات الزوار على الرقم .(202) 226-8000
تصاريح الجوالت بمبنى الكابيتول – عندما تصلون إلى مركز الزوار بمبنى الكابيتول ،وكنتم قد
حجزتم لجولة ومعكم البريد االلكتروني بتأكيد الحجز أو رقم تأكيد الحجز ،يرجى الذهاب إلى مكتب
االستعالمات على الجانب األيمن بالطابق السفلي الستالم تصريح الجولة بمبنى الكابيتول .يجب
عليكم وضع هذا الملصق للتعرف عليكم باعتباركم جزء من المجموعة التي تقوم بالجولة ،وألسباب
أمنية اخرى.
إذا وصلتم إلى مبنى الكابيتول ولم تكونوا قد قمتم في السابق بحجز وقت لجولة في مبنى الكابيتول،
يرجى التوجه إلى طابور “الزوار بدون حجز” ” “Visitors without Reservationsفي
مكتب االستعالمات بالجانب األيسر في الطابق السفلي بمركز الزوار ،فقد تكون تصاريح الجولة
ما زالت متوفرة لذلك اليوم .يرجى مالحظة أنه خالل فترات الذروة للزيارات ،مثل موسمي الربيع
والصيف ،قد يتوفر عدد أقل من التصاريح التي تصدر في نفس اليوم ،وقد تكون هناك فترات انتظار
طويلة.

تصاريح الجوالت (امللصقات) مجانية
ومطلوب ارتدائها للذهاب يف جوالت
داخل مبنى الكابيتول ،وهي متوفرة يف
مكاتب االستعالمات يف قاعة التحرير.

يرجى المالحظة :يخضع مبنى الكابيتول األمريكي للتعليق غير المجدول للجوالت .ستظهر
اإلشعارات على الموقع  www.visitthecapitol.govأو على وسائل التواصل االجتماعي.
ما تتوقعونه في جوالت مبنى الكابيتول – تُجرى كافة جوالت مبنى الكابيتول األمريكي باللغة
اإلنجليزية بواسطة مرشدين سياحيين محترفين .تبدأ الجوالت المصحوبة بمرشدين في مبنى
الكابيتول التاريخي بفيلم تعريفي لمدة  13دقيقة بعنوان "من بين الكثيرين ،يبرز واحد "،الذي يأخذكم
في رحلة عبر نضال البالد لتأسيس أول ديمقراطية نيابية حقيقية في العالم ثم يعرفكم بالمبنى الرائع
الذي يضم الكونغرس األمريكي .الجولة االعتيادية في مبنى الكابيتول تأخذ الزوار عبر القبو،
والقاعة المستديرة ،وقاعة التماثيل الوطنية .ألسباب أمنية يجب عليكم مالزمة مرشدكم السياحي
(الذي يرتدي/ترتدي سترة حمراء) في كل األوقات.
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تبدأ الجوالت يف مبنى الكابيتول بفيلم
تعريفي ملدة  13دقيقة .توجد عند
الطلب لدى مكاتب االستعالمات
أجهزة سمعية بها ترجمة للفيلم إىل
لغات غري اإلنجليزية .مراعا ًة للزائرين
اآلخرين ،يرجى وضع هاتفكم النقال
عىل وضعية الصامت قبل بدء الفيلم.
ال يُسمح بالتقاط الصور يف صالة عرض
الفيلم.

تم تسمية قاعة التحرير ،والتي هي املنطقة الرئيسية ملركز الزوار ،واملعلم التذكاري لالسرتقاق املصنوع من الحجر الرميل يف
قاعة التحرير ،اعرتافا بالدور الذي لعبه العامل امل ُستعبَدون يف تشييد مبنى الكابيتول.

هناك نشرات متابعة بلغات مختلفة لجولة مبنى الكابيتول متوفرة للزوار على االنترنت ولدى مكاتب
االستعالمات بالطابق السفلي لمركز الزوار ولدى ُمرشدي الزوار في بداية جولة مبنى الكابيتول.
اللغات المتوفرة حاليا هي :األمهرية ،والعربية ،والصينية ،والفرنسية ،واأللمانية ،والهندية ،واإليطالية،
واليابانية ،والكورية ،والبرتغالية ،والروسية ،واإلسبانية ،والفيتنامية.
التصوير – يُسمح بدخول آالت التصوير إلى مركز الزوار ،إال أنه يُمنع التقاط الصور في متحف قاعة
العرض منعا باتا ،وذلك لحماية المستندات التاريخية األصلية المعروضة .ال يُسمح بالتقاط الصور أثناء
مشاهدة الفيلم التعريفي الذي يُعرض في بداية الجوالت بمبنى الكابيتول .يُسمح بالتقاط الصور أثناء
الجولة بمبنى الكابيتول في القبو ،والقاعة المستديرة ،وقاعة التماثيل الوطنية.

التامثيل املوجودة يف قاعة التحرير ويف
كافة أنحاء مبنى الكابيتول متثل التنوع
يف البالد واملساهامت التي قدمها
مواطنوها.

األجهزة السمعية التي توفر ترجمة للفيلم التعريفي باللغات األجنبية متوفرة عند الطلب لدى مكاتب
االستعالمات في مركز الزوار بمبنى الكابيتول .اللغات المتوفرة حاليا في األجهزة السمعية تشمل
االسبانية ،والفرنسية ،واأللمانية ،واليابانية ،والمندرين .يقوم هذا الجهاز بترجمة ما يُقال في الفيلم
التعريفي الذي يتم عرضه في بداية الجولة ،وهو ال يترجم الجولة بحد ذاتها( .ليست هناك رسوم
الستخدام األجهزة السمعية ،لكن يُطلب تقديم بطاقة هوية تحتوي على صورة – غير جواز السفر ،لكل
جهاز سمعي وسيتم االحتفاظ ببطاقة الهوية لدى مكتب االستعالمات حتى يتم إرجاع الجهاز السمعي).

3

شرفتا مجلسي النواب والشيوخ

زيارة القبو متضمنة يف الجولة العادية
ملبنى الكابيتول.

يتم فتح شرفتي مجلسي النواب والشيوخ للزوار كلما كان أحد المجلسين منعقدا .إن الشرفتين
غير مشمولتين في جولة مبنى الكابيتول األمريكي .يجب الحصول على تصريح لدخول أي
من الشرفتين .يمكن للمواطنين األمريكيين الحصول على تصاريح لدخول الشرفتين من مكتب
ممثلهم في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب .ويمكن للزوار الذين ليسوا من مواطني الواليات
المتحدة أن يستفسروا لدى مكاتب حجز المواعيد بمجلسي النواب والشيوخ الموجودة بالطابق
العلوي بمركز الزوار بمبنى الكابيتول عن تصاريح دخول الشرفتين.
لالستفسار عما إذا كانت شرفة مجلس الشيوخ مفتوحة ،يرجى االتصال على الرقم
 .(202) 224-0057للمعلومات حول ما إذا كانت شرفة مجلس النواب مفتوحة ،يُرجى زيارة
الموقع االلكتروني .www.house.gov

زيارة القاعة املستديرة متضمنة يف
الجولة العادية ملبنى الكابيتول.

يكون الدخول إلى شرفتي مجلسي النواب والشيوخ عبر مركز الزوار بمبنى الكابيتول بالجانب
الغربي من الطابق العلوي (المداخل موجودة على أي من جانبي الساللم الكهربائية القريبة من
المدخل األوسط لمبنى الكابيتول).
نرحب بالزوار من غري مواطني الواليات املتحدة ملشاهدة قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من خالل
الحصول عىل تصاريح مجانية من مكاتب حجز املواعيد مبجليس النواب والشيوخ املوجودة بالطابق العلوي مبركز
زوار مبنى الكابيتول.

قاعة التامثيل الوطنية متضمنة يف
الجولة العادية ملبنى الكابيتول.

قاعة مجلس النواب

قاعة مجلس الشيوخ

يكون مطلوباً الحصول عىل ترصيح لدخول قاعة مجلس
النواب للجلوس يف الرشفة.

يكون مطلوباً الحصول عىل ترصيح لدخول قاعة مجلس
الشيوخ للجلوس يف الرشفة.
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متحف قاعة العرض
متحف قاعة العرض – تضم قاعة العرض المعرض الوحيد في العالم المخصص ليروي قصة
الكونغرس األمريكي ومبنى الكابيتول األمريكي .تعرض قاعة العرض الوثائق والقطع األثرية
األصلية ،وتسجيالت فيديو ،ونماذج يمكن لمسها ،وبرمجيات حاسوب تفاعلية ،ومسرحين صغيرين
يقدمان للزوار نظرة متعمقة عن كيفية عمل الكونغرس ،وتاريخ مبنى الكابيتول والكونغرس ،عالوة
على معلومات عن النواب والشيوخ .يوجد المدخل بالطابق السفلي لمركز الزوار ،خلف المجسم
األبيض الكبير المصنوع من الجص لتمثال الحرية.
األنشطة الخاصة – كثيرا ما تتوفر جوالت متخصصة ،وأحاديث ،وبرامج لألسرة في مركز الزوار،
وهي تُنشر باللغة اإلنجليزية في نشرة إعالنية بعنوان “هذا الشهر في مركز الزوار بمبنى الكابيتول”،
تكون متوفرة عند مدخل مركز الزوار بمبنى الكابيتول ،وعلى الموقع www.visitthecapitol.gov
وعلى وسائل التواصل االجتماعي.
ميكن تحميل ملفات بصيغة  PDFعن
الكتيبات بلغات غري اإلنجليزية عىل
املوقع

www.visitthecapitol.gov/brochures

ساعات العمل ،المعلومات المتعلقة باإلجراءات األمنية
ساعات العمل – يعمل مركز الزوار بمبنى الكابيتول ،وهو بوابة الزوار لمبنى الكابيتول ،من الساعة
 8:30صباحا وحتى الساعة  4:30بعد الظهر من يوم اإلثنين إلى السبت ،فيما عدا العطالت الرسمية
بالواليات المتحدة وهي :عيد الشكر ،وعيد الميالد المجيد ،وأول يوم في السنة الجديدة ،ويوم تنصيب
رئيس الواليات المتحدة .تبدأ آخر جولة يوميا ً بمبنى الكابيتول الساعة  3:20بعد الظهر.
دخول الزوار – يكون دخول الزوار عبر مركز الزوار بمبنى الكابيتول ،الموجود بالطابق تحت
األرضي على الجانب الشرقي من مبنى الكابيتول وتحت الساحة العامة بالواجهة الشرقية على شارع
واحد وشارع الكابيتول الشرقي ) - (1st Street and East Capitol Streetعلى الجانب المقابل
للمحكمة العليا ومبنى توماس جيفرسون بمكتبة الكونغرس .نظراً إلجراءات األمن والفحص المطلوبة
واحتمال االنتظار لفترات أطول خالل أوقات الذروة للزيارات ،نوصي الزوار بالقدوم قبل  45دقيقة
على األقل من موعد بدء جولتكم وتجنب احضار أية مواد محظورة في مبنى الكابيتول.
اإلجراءات األمنية – لقد ُوضعت اإلجراءات الخاصة بزوار مبنى الكابيتول من أجل سالمة وأمن
الزوار والعاملين ،وللحفاظ على مجموعة المعروضات والمرافق والمباني والساحات التاريخية
لألجيال القادمة.

يقع املدخل إىل قاعة العرض خلف
املجسم األبيض الكبري املصنوع من
الجص لتمثال الحرية .النموذج
الربونزي لتمثال الحرية املصنوع من
هذا املجسم يوجد يف أعىل قبة مبنى
الكابيتول.

قبل الدخول إلى مركز الزوار بمبنى الكابيتول ،يتم فحص جميع الزوار بواسطة أجهزة قياس
المغنطيسية ،ويتم فحص كافة المواد التي يُسمح بدخولها للمبني بأجهزة األشعة السينية .هناك بعض
المواد ممنوع منعا باتا دخولها إلى مبنى الكابيتول ،بما في ذلك مركز الزوار بمبنى الكابيتول .يرجى
االطالع على المربع بالصفحة  2من هذه الوثيقة المطبوعة بصيغة  PDFأو الموقع االلكتروني
الخاص بالمواد المحظورة.
ضباط شرطة مبنى الكابيتول مخولون بإعطاء استثناءات إذا قرروا أن إحدى المواد المحظورة تُعتبر
ضرورية ومطلوبة لرعاية طفل أو تلبية احتياجات طبية أو غيرها من االحتياجات الخاصة .وتخضع
الحقائب للتفتيش بواسطة شرطة مبنى الكابيتول.
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تسهيل الدخول لذوي االحتياجات الخاصة
تسهيل الدخول لذوي االحتياجات الخاصة – يجوز للزوار أن يطلبوا كراسي متحركة من أي من
موظفي مركز الزوار بمبنى الكابيتول ممن يلبسون السترات أو الجاكتات الحمراء أو يطلبوها من
إحدى نقاط تسليم المعاطف داخل المدخل الرئيسي .يُطلب تقديم بطاقة هوية تحمل صورة – غير
جواز السفر الستعارة الكرسي المتحرك .ينتهي عمل نقاط تسليم المعاطف الساعة  4:15يوميا.
ويكون استخدام الكراسي المتحركة داخل مركز الزوار فقط.

تتوفر يف ساحة مبنى الكابيتول خدمات
نقل بالحافالت ملن لديهم مشاكل يف
الحركة أو يستخدمون كرايس متحركة
يدوية.

تتوفر لدى مكاتب االستعالمات في قاعة التحرير أجهزة سمعية تقدم وصفا ً صوتيا ً لألفالم والمعرض
باللغة اإلنجليزية .كل األفالم تضم تعليقا ً وصفيا ً مكتوب أسفل الصورة باللغة اإلنجليزية .كما تتوفر
لدى مكاتب االستعالمات في قاعة التحرير نسخا ً من الكتيبات بلغة برايل للمكفوفين ،والخط العريض
وتنسيق .html
تتوفر في ساحة مبنى الكابيتول خدمات النقل بالحافالت لمن لديهم مشاكل في الحركة أو يستخدمون
كراسي متحركة يدوية .تسير الحافلة من الزاوية الجنوبية الغربية لميدان مبنى الكابيتول على
“شارع االستقالل” ) (Independence Ave.و “شارع واحد ،جنوب غرب” )(First St. SW
إلى مدخل مركز زوار مبنى الكابيتول في منتصف الساحة العامة الشرقية لمبنى الكابيتول.
كل دورات المياه بمركز زوار مبنى الكابيتول مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة.
تتوفر ترجمة الجولة إلى لغة اإلشارة إذا تم حجزها مقدما من خالل مكتب الكونغرس لخدمات ذوي
االحتياجات الخاصة على الرقم ( (202) 224-4048صوت) أو الرقم
( (202) 224-4049الهاتف النصي – .)TTY

وسائل الراحة والخدمات بمركز الزوار بمبنى الكابيتول

يوجد مقهى الكابيتول يف الطابق
السفيل من مركز الزوار.

المطعم – يوجد مقهى الكابيتول بالطابق السفلي وهو يقدم إفطارا أوروبيا من الساعة  8:30صباحا ً
إلى الساعة 11صباحا ،ويقدم وجبة الغداء من الساعة  11صباحا إلى الساعة  4بعد الظهر من
االثنين إلى السبت ،ويتم بيع أطباق الحساء الطازجة ،والسلطات ،والمقبالت المميزة ،والبيتزا،
والسندويتشات ،والحلويات ،والمشروبات ،التي تعكس الخيرات المتنوعة بأمريكا.
محالت الهدايا – توجد محالت الهدايا بالطابق العلوي وتفتح من الساعة  9:00صباحا إلى الساعة
 4:30بعد الظهر من يوم االثنين إلى السبت .تعرض محالت الهدايا اختيارات فريدة من البضائع
ال ُمستوحاة من الكنوز الفنية والمعمارية بمبنى الكابيتول ،وتضم هدايا ترفيهية وتعليمية ،وكتب،
وحُلي ،ومنتجات رائعة مصممة خصيصا ال تتوفر في أي مكان آخر.
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التطبيقات
ووسائل التواصل االجتماعي
(المصادر التالية باللغة اإلنجليزية)
visitthecapitol.gov/apps

إن تطبيق القاعة المستديرة
) (Rotunda Appلمركز زوار مبنى
الكابيتول يوفر للزوار طريقة للقيام باآلتي:
تتوفر كتيبات للزوار بلغات أخرى غري
اإلنجليزية يف جميع انحاء مركز الزوار.

• القيام بجولة افتراضية في القاعة
المستديرة بمساعدة التصوير بتقنية
 360درجة
• التعرف على كل واحد من التماثيل
واللوحات في القاعة المستديرة
• استكشاف اللوحة الجدارية على سقف
القاعة المستديرة عن قرب
• التعرف على أنواع المراسم التي
تُجرى بالقاعة المستديرة ...وأشياء
أخرى كثيرة.

يوجد محالن للهدايا بالطابق العلوي
ملركز الزوار.

التطبيقات األخرى لمركز الزوار بمبنى الكابيتول تشمل الجولة في المنطقة المحيطة بمبنى
الكابيتول ،ودليل الزوار ،ودليل تماثيل الواليات في مبنى الكابيتول ،ودليل معلومات لصغار
السن بعنوان “دليلي إلى مبنى الكابيتول ”.كل ذلك متوفر في “محل التطبيقات” )(App Store
و“تطبيقات جوجل”
).(Google Play
برامج التواصل االجتماعي
Twitter@visitthecapitol
قناة مبنى الكابيتول األمريكي على يوتيوب
مركز زوار مبنى الكابيتول األمريكي على الفيس بوك
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روابط مفيدة
(مواقع االنترنت التالية باللغة اإلنجليزية).
(مركز زوار مبنى الكابيتول) www.visitthecapitol.gov :U.S. Capitol Visitor Center
(عمارة مبنى الكابيتول) www.aoc.gov :Architect of the Capitol
(مجلس الشيوخ األمريكي) www.senate.gov :U.S. Senate
(مجلس النواب األمريكي) www.house.gov :U.S. House of Representatives

تطبيق “دلييل إىل مبنى الكابيتول”
متوفر يف “محل التطبيقات”
) (App Storeو“تطبيقات جوجل”
( .)Google Playوتتوفر نسخة بصيغة
PDFعىل االنرتنت .جميع نسخ هذا
الدليل باللغة اإلنجليزية.

(مكتبة الكونغرس) www.loc.gov :Library of Congress
(الحديقة النباتية للواليات المتحدة) www.usbg.gov :U.S. Botanic Garden
(المحكمة العليا) www.supremecourt.gov :Supreme Court
(متحف سميثسونيان) www.smithsonian.com :Smithsonian

القاعة الكربى يف مبنى توماس
جيفرسون مبكتبة الكونغرس.

الحديقة النباتية للواليات املتحدة
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