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Thư viện công chào đón qu ý vị!

Các thư viện công tại tiểu bang New South Wales đều miễn phí. 

Hãy ghé thăm và khám phá:

• Sách về nhiều đề tài khác nhau – nghệ thuật, thể 
thao, âm nhạc, khoa học và nhiều đề tài khác

• Sách đọc giải trí, như tiểu thuyết và truyện phiêu lưu
• Tạp chí, báo, đĩa DVD và CD 
• Sách thiếu nhi
• Sách và các nguồn tư liệu khác để học tiếng Anh
• Dùng internet
• Sách cho người lớn và trẻ em bằng các ngôn ngữ 

khác không phải tiếng Anh
• Các khu vực qu ý vị có thể ngồi học hay đọc sách.

Sách trên 40 ngôn ngữ đều có tại các Thư viện Tiểu bang 
New South Wales thông qua các thư viện công. Nếu 
không có sách bằng ngôn ngữ của quý vị trên kệ của thư  
viện, hãy liên hệ nhân viên thư viện tìm giúp từ Thư viện 
Tiểu bang.
Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Tại thư viện công, quý vị cũng sẽ thấy: 
• Có người giúp quý vị ngay cả khi họ không nói cùng  

ngôn ngữ
• Một số dịch vụ và hoạt động khác cho mọi người ở 

tất cả các độ tuổi.

Giờ mở cửa vào các ngày trong tuần, buổi tối và cuối tuần 
tùy theo từng thư viện.

Gia nhập dễ dàng. Hãy mang giấy tờ tùy thân có tên và 
địa chỉ hiện tại của quý vị đến thư viện gần nơi qu ý vị  
sống hay làm việc. Trẻ em muốn tham gia cần có chữ ký  
của bố mẹ. 
Thư viện công dành cho mọi người: quý  vị, gia đình 
và bạn bè qu ý vị.
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