
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ  ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ  
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ  ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ  
ਸੁਆਗਤ ਹੈਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੀ ਹੈਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ

ਮਜਰੇ ਕਰਨ, ਵਸੱਖਣ ਅਤਰੇ ਭਾਈਚਾਰਰੇ  ਮਜਰੇ ਕਰਨ, ਵਸੱਖਣ ਅਤਰੇ ਭਾਈਚਾਰਰੇ  
ਿਾਸਤਰੇ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰੇਿਾ।ਿਾਸਤਰੇ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰੇਿਾ।

ਕਰੇਸੀ ਕਾਰਡੀਨੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ  ਕਰੇਸੀ ਕਾਰਡੀਨੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ  
ਲਰੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਲਰੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ

ਵਕਤਾਬਾਂ,ਵਕਤਾਬਾਂ, DVDs ਅਤਰੇ  ਅਤਰੇ  
ਰਸਾਲਰੇ ਉਧਾਰ ਲਓਰਸਾਲਰੇ ਉਧਾਰ ਲਓ

ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
WiFi, ਕੰਵਿਊਟਰ  , ਕੰਵਿਊਟਰ  

ਅਤਰੇ ਸਕੈਵਨੰਗ  ਅਤਰੇ ਸਕੈਵਨੰਗ  
(ਵਿ੍ੰ ਵਟੰਗ ਅਤਰੇ ਫ਼ੋਟੋਕਾਿੀ ਿਾਸਤਰੇ 

ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ)

ਸਮਾਗਮਸਮਾਗਮ

ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ, ਵਮਲਣ  ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ, ਵਮਲਣ  
ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਾ  ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਾ  

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ 

ਮੁਫ਼ਤ ਹਨਮੁਫ਼ਤ ਹਨ

ਬੂੰ ਵਜਲ ਿਲਰੇਸਬੂੰ ਵਜਲ ਿਲਰੇਸ
ਸਮੋ-ਸੁੱ ਕਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 9 ਿਜਰੇ | ਸ਼ਨੀ ਤਰੇ ਐਤ ਸਿਰੇਰਰੇ 10 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 4 ਿਜਰੇ ਤੱਕ
ਫ਼ੋਨ 03 8782 3300

ਕਾਰਡੀਨੀਆ ਮੋਬਾਈਲਕਾਰਡੀਨੀਆ ਮੋਬਾਈਲ
ਵਟਕਾਵਣਆਂ ਅਤਰੇ ਖੁੱ ਲ੍ਣ ਦਰੇ ਘੰਵਟਆਂ ਿਾਸਤਰੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਿਰੇਖੋ
ਫ਼ੋਨ 03 5940 6200

ਕਰੈਨਬਰਨਕਰੈਨਬਰਨ
ਸੋਮ - ਬੁੱ ਧ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 8 ਿਜਰੇ | ਿੀਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 9 ਿਜਰੇ  
ਸੁੱ ਕਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ–ਸਾਮ 6 ਿਜਰੇ | ਸ਼ਨੀ ਸਿਰੇਰਰੇ 10 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 4 ਿਜਰੇ ਤੱਕ
ਫ਼ੋਨ 03 5990 0150

ਡਿਟੋਨ ਡਿਟੋਨ 
ਸੋਮ ਅਤਰੇ ਮੰਗਲ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 6 ਿਜਰੇ ਤੱਕ | ਬੁੱ ਧ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 8 ਿਜਰੇ । 
ਿੀਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 9 ਿਜਰੇ ਤੱਕ | ਸੁੱ ਕਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 5 ਿਜਰੇ ਤੱਕ |  
ਸ਼ਨੀ ਸਿਰੇਰਰੇ 9:30 ਿਜਰੇ-ਦੁਿਵਹਰ 12 ਿਜਰੇ ਤੱਕ
ਫ਼ੋਨ 03 9792 9497

ਐਮਰਲਡ ਐਮਰਲਡ 
ਸੋਮ, ਿੀਰ ਅਤਰੇ ਸੁੱ ਕਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 6 ਿਜਰੇ ਤੱਕ | ਮੰਗਲ ਅਤਰੇ ਬੁੱ ਧ ਸਿਰੇਰਰੇ  
9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 8 ਿਜਰੇ ਤੱਕ  
ਸ਼ਨੀ ਸਿਰੇਰਰੇ 10 ਿਜਰੇ-ਦੁਿਵਹਰ 2:30 ਿਜਰੇ ਤੱਕ 
ਫ਼ੋਨ 03 5949 4600

ਇੰਡੈਿਰ ਵਹੱਲਜ ਇੰਡੈਿਰ ਵਹੱਲਜ 
ਸੋਮ - ਬੁੱ ਧ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 8 ਿਜਰੇ ਤੱਕ | ਿੀਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 9 ਿਜਰੇ ਤੱਕ |  
ਸੁੱ ਕਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 6 ਿਜਰੇ ਤੱਕ | ਸ਼ਨੀ ਸਿਰੇਰਰੇ 10 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 4 ਿਜਰੇ ਤੱਕ 
ਫ਼ੋਨ 03 8782 3400

ਹੈਂਿਟਨ ਿਾਰਕ ਹੈਂਿਟਨ ਿਾਰਕ 
ਸੋਮ, ਮੰਗਲ ਅਤਰੇ ਸੁੱ ਕਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 6 ਿਜਰੇ ਤੱਕ |  
ਬੁੱ ਧ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 8 ਿਜਰੇ ਤੱਕ |  
ਿੀਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ-ਰਾਤ 9 ਿਜਰੇ ਤੱਕ | ਸ਼ਨੀ ਸਿਰੇਰਰੇ 10 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 4 ਿਜਰੇ ਤੱਕ 
ਫ਼ੋਨ 03 8788 8500

ਿੈਕਨਹੈਮਿੈਕਨਹੈਮ
ਸਮੋ-ਿੀਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ–ਰਾਤ 8 ਿਜਰੇ ਤੱਕ | ਸੁੱ ਕਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ–ਰਾਤ 9 ਿਜਰੇ ਤੱਕ |  
ਸ਼ਨੀ ਸਿਰੇਰਰੇ 10 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 4 ਿਜਰੇ ਤੱਕ | ਐਤ ਦੁਿਵਹਰ 1 ਿਜਰੇ-ਸਾਮ 4 ਿਜਰੇ ਤੱਕ
ਫ਼ੋਨ 03 5940 6200

ccl.vic.gov.au 1800 577 548

Punjabi



ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇਂ 
ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ

•  ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤਾਬਾਂ, 
ਵਫ਼ਲਮਾਂ, ਅਤਰੇ ਰਸਾਲਰੇ 

•  90 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਰੇ 
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਚ

•  ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਭਾਸੀ ਤਸਿੀਰਾਂ 
ਿਾਲੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ

•  ਹੋਮਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਦਦ 
(ਸਟੂਡੀਓਵਸਟੀ)

• ਆਡੀਓ ਵਡਸਕਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ

• ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿੜ੍ਣ ਿਾਲੀਆਂ

•  ਅੰਗਰਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

•  ਔਨਲਾਈਨ ਵਸੱਖਣ ਦਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਿਹੁੰ ਚ

•  ਸਾਡੀਆਂ  
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ  
ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸਰੇ ਇਕ  
ਵਿੱਚ ਜਾਓ

•  ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ  
ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਲ ਹੋਿੋ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ  ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ  
ਕੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂਕੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਅੰਗਰਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣ  ਅੰਗਰਰੇਜੀ ਵਸੱਖਣ  
ਿਾਸਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾਿਾਸਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

ccl.vic.gov.au

•  ਅੰਗਰਰੇਜੀ ਿਾਰਤਾਲਾਿ ਜਮਾਤਾਂ

•  ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਕਲਾਸਾਂ

•  ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੀ ਿਾਲਾ ਕੈਫਰੇ

•  ਨੰਨੇ੍-ਮੁੰ ਨੇ, ਛੋਟਰੇ ਬੱਚਰੇ, ਿ੍ੀ-ਸਕੂਲ  
ਅਤਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੇ ਿ੍ੋਗਰਾਮ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ccl.vic.gov.au ਉੱਤਰੇ ਦਰੇਖੋਉੱਤਰੇ ਦਰੇਖੋ

ਸਮਾਗਮਸਮਾਗਮ

1800 577 548


