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به کتابخانه
خوش آمدید

Dari
کتابخانه های ما

Bunjil Place
دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 9 شب | شنبه و یکشنبه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن 3300 8782 03

)Cardinia Mobile( کتابخانه سیار کاردینیا
برای کسب معلومات درباره موقعیت مکانی و ساعات کاری به وب سایت 

مراجعه کنید
تلفن 6200 5940 03

Cranbourne
 دوشنبه تا چهارشنبه 9 صبح تا 8 شب | پنجشنبه ها 9 صبح تا 9 شب 

جمعه 9 صبح تا 6 بعد از ظهر | شنبه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر
تلفن 0150 5990 03

Doveton
 دوشنبه و سه شنبه 9 صبح تا 6 بعد از ظهر | چهار شنبه 9 صبح تا 8 شب | 

 پنجشنبه ها 9 صبح تا 9 شب | جمعه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر | 
شنبه 9.30 صبح تا 12 بعد از ظهر

تلفن 9497 9792 03

Emerald
 دوشنبه، پنجشنبه و جمعه 9 صبح تا 6 بعد از ظهر 

سه شنبه و چهار شنبه 9 صبح تا 8 شب | شنبه 10 صبح تا 2.30 بعد از ظهر
تلفن 4600 5949 03

Endeavour Hills
 دوشنبه تا چهارشنبه 9 صبح تا 8 بعد از ظهر | پنجشنبه 9 صبح تا 9 شب 

جمعه 9 صبح تا 6 بعد از ظهر | شنبه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر
تلفن 3400 8782 03

Hampton Park
 دوشنبه، سه شنبه و جمعه 9 صبح تا 6 بعد از ظهر | چهار شنبه 9 صبح تا 8 شب 

پنجشنبه 9 صبح تا 9 بعد از ظهر | شنبه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر
تلفن 8500 8788 03

Pakenham
 دوشنبه تا پنجشنبه 9 صبح تا 8 بعد از ظهر| جمعه 9 صبح تا 9 بعد از ظهر 

شنبه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر | یکشنبه 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر
تلفن 6200 5940 03

کتابخانه چیست

 کتابخانه های کیسی کاردینیا
هزینه دیرکرد نمی گیرند.

کتاب، دی وی دی و 
مجله به امانت بگیرید

از انترنت رایگان استفاده 
کنید. WiFi، کامپیوتر و اسکن 

 )برای چاپ و فوتوکاپی 
کردن فیس تطبیق می شود(

مراسم

 از این مکان برای 
 مطالعه، مالقات، 

و دورهمی استفاده کنید 

تمام خدمات 

رایگان می 
باشند

کتابخانه رایگان است

 خدماتی رایگان، شادی آفرین، 
آموزنده و اجتماعی.



•  کتاب ها، فلم ها، و مجله ها به زبان 
های اجتماعی

•  دسترسی به اقالم از سرتاسر ویکتوریا در 
بیشتر از 90 زبان

•   کتاب های تصویری دوزبانه برای 
لذت بردن

 •   کمک رایگان راجع به کار خانگی مکتب 
)Studiosity(
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• کتاب ها همرا با سی دی های صوتی
• کتابهای به زبان ساده
• حمایت زبان انگلیسی

•  دسترسی به منابع آموزشی آنالین

چطور می توانم به عضویت 
کتابخانه درآیم؟

•   به یکی از کتابخانه 
های ما مراجعه کنید
•   از طریق وب سایت 

عضو شوید

 چه چیزی را می توانم 
در کتابخانه بیابم

حمایت دریادگیری 
زبان انگلیسی

•  کالسهای مکالمه زبان انگلیسی
)Citizenship( کالسهای شهروندی  •

•  کافی شاپ دوستی بانوان
•   کودک، طفل نوپاه، برنامه های قبل و بعد 

از مکتب

معلومات بیشتر درباره برنامه های رایگان را 
در ccl.vic.gov.au دنبال کنید

مراسم


