Xin mời quý
vị đến đây

Hướng dẫn dành cho người mới đến
Thư viện Công Denver cung cấp những không gian hiếu
khách, nơi mọi người tự do khám phá, học hỏi, sáng tạo và
tham gia. Với 26 chi nhánh trong khắp thành phố, thư viện xây
dựng cộng đồng bằng cách cung cấp những nguồn tài liệu và
thông tin thiết yếu giúp mọi người kết nối, tiến bộ và thành
đạt. Và tất cả đều miễn phí.

Có phải tất cả mọi người đều được chào
đón đến thư viện ?

Đúng vậy. Tất cả mọi người ở Colorado đều có thể sử dụng Thư
viện Công Denver miễn phí–cho dù quý vị đã sinh ra ở đâu hay
đã ghé thăm Colorado được bao lâu rồi.

Quý vị có thể làm gì ở thư viện?

Có nhiều điều quý vị có thể làm tại thư viện. Xin mời quý vị:
Mượn sách, tạp chí, phim và nhạc về nhà từ 1 đến 3 tuần,
tuỳ theo từng loại ấn phẩm. Nhiều tài liệu có sẵn trực tuyến.
Sử dụng máy vi tính, máy in và máy photo.
Nhờ quản thủ thư viện giúp tìm thông tin.
Học tiếng Anh.
Học thi Quốc tịch.

Kết nối với nguồn tài liệu và thông tin cộng đồng và các lợi
ích công cộng.
Được giúp đỡ để tìm việc làm.
Được giúp đỡ để khởi nghiệp.
Tìm nguồn tài liệu và thông tin và hoạt động vui
cho trẻ em.
Được giúp đỡ làm bài tập về nhà.
Tham gia các lớp học và sự kiện vui.
Sử dụng những công cụ như máy may, thiết bị thu
âm và máy in 3D (không gian 3 chiều).

Quý vị có cần thẻ thư viện không?

Quý vị không cần thẻ thư viện để tham dự các sự kiện và
chương trình như Plaza (chương trình giúp đỡ những người
mới đến để hoà nhập vào cuộc sống mới), Storytime (giờ kể
chuyện), lớp học máy tính hoặc các IdeaLAB (không gian sáng
tạo kỹ thuật số). Thẻ thư viện được cấp miễn phí và dễ làm!
Hãy ghé thăm bất kỳ chi nhánh Thư viện Công Denver nào,
mang theo thẻ căn cước có hình và giấy tờ chứng nhận địa chỉ
cư trú. Thẻ căn cước có hình do bất kỳ tiểu bang nào cấp, hộ
chiếu do bất kỳ nước nào cấp, hoặc thẻ căn cước do lãnh sự
quán cấp.

Lớp học máy tính
Các lớp học chung và các buổi thực hành cá nhân về nhiều
đề tài khác nhau trong công nghệ máy tính từ cơ bản đến
nâng cao, được trình bày bằng tiếng Anh và
tiếng Tây Ban Nha.

Quý vị có thể mượn được những gì bằng
thẻ thư viện của mình?

Sách in và sách điện tử.
Sách nói và sách nói điện tử.
Phim (trên đĩa DVD, đĩa BluRay và xem trực tuyến).
Nhạc (trên đĩa CD và nghe trực tuyến).
Tạp chí in và tạp chí điện tử.
Báo.
Wi-Fi hotspots: Thiết bị sử dụng internet miễn phí tại nhà.
Vé vào viện bảo tàng và công viên quốc gia.
Và còn nhiều hơn thế nữa!

Các chương trình và dịch vụ

Hãy truy cập trang web của Thư viện—denverlibrary.org—để
có được thông tin về các chương trình và dịch vụ và để tìm
các chương trình tại tất cả 26 chi nhánh của Thư viện Công
Denver.
Plaza
Plaza là những không gian mở dành cho cộng đồng, nơi
những người nhập cư từ khắp thế giới kết đến nối với nguồn
tài liệu và thông tin và gặp những người bạn mới. Các buổi
sinh hoạt bao gồm thực hành tiếng Anh, luyện thi quốc tịch,
trợ giúp về máy tính, làm thủ công và nghệ thuật, xây dựng
cộng đồng và còn nhiều hơn thế nữa.

Không gian sáng tạo kỹ thuật số (ideaLAB)
IdeaLAB: Makerspaces là những không gian sáng chế dành
cho cộng đồng sử dụng miễn phí để tạo ra vật dụng theo ý
tưởng của mình. Các phòng ideaLAB của thư viện giúp mọi
người tạo ra trang web, video, trò chơi, nhạc và còn nhiều
hơn nữa. Trong khi thiết bị được trang bị cho từng chi nhánh
khác nhau, thì phòng ideaLAB tại thư viện chi nhánh Rodolfo
“Corky” Gonzales lại tập trung vào dệt may: máy may, khung
cửi dệt và guồng se sợi giúp mọi người làm ra đủ thứ đồ, bao
gồm quần áo, chăn mền, vải trang trí nghệ thuật và nhiều
hơn nữa. Với trang thiết bị tinh xảo và sự trợ giúp của nhân
viên kỹ thuật, phòng ideaLAB cung cấp miễn phí các nguồn
vật liệu, tài liệu, và công cụ mà có thể nằm ngoài tầm với
của quý vị. Quý vị không cần thẻ thư viện để vào các phòng
ideaLAB .

Từ ngữ mà chúng tôi sử dụng

borrow hoặc check out: mượn về nhà trong một khoảng
thời gian nhất định.
due date: ngày trả lại cho thư viện các ấn phẩm
đã mượn.
items hoặc materials: sách, phim, nhạc, và những ấn
phẩm khác mà thư viện sở hữu để cho quý vị sử dụng.
Librarian: quản thủ thư viện (thủ thư) được đào tạo
chuyên nghiệp có thể giúp quý vị cách sử dụng thư viện
và cách tìm thông tin mà quý vị cần.
library card: thẻ thư viện được cấp miễn phí mà quý vị
cần có để mượn các ấn phẩm và tài liệu của thư viện.
photo ID: Thẻ căn cước có hình và tên của quý vị do bất
kỳ tiểu bang nào cấp, hộ chiếu do bất kỳ nước nào cấp,
hoặc thẻ căn cước do lãnh sự quán cấp. Hãy mang đến
những gì mà quý vị có để chúng tôi làm thẻ thư viện cho
quý vị.
proof of address: Hóa đơn hay một loại giấy tờ khác có
tên của quý vị, chứng minh địa chỉ mà quý vị đang ở.
receipt: tờ biên nhận liệt kê những ấn phẩm mà quý vị
đã mượn và ngày phải trả các ấn phẩm này.
renew: gia hạn thời gian mượn ấn phẩm.
return: trả lại cho thư viện các ấn phẩm đã mượn.

Nguồn tài liệu và thông tin cộng đồng
Hãy gặp chuyên viên phụ trách để được trợ giúp với việc xem
các nguồn tài liệu và thông tin cộng đồng như nơi ở tạm, nhà
ở, thực phẩm, lợi ích công cộng, sức khỏe tâm thần, chăm sóc
y tế, điều trị sử dụng chất kích thích, và còn nhiều hơn thế
nữa…chỉ cần hỏi!
Giờ kể chuyện
Truyện kể, bài hát, bài đồng dao và nhiều hơn nữa cho em bé,
trẻ nhỏ và bố mẹ hoặc người chăm sóc được trình bày bằng
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
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