
HOAN NGHÊNH! 

Ghé thăm 19 Chi nhánh của chúng tôi để 
trải nghiệm… 

Công nghệ 

• Máy tính kết nối Internet có phần mềm MS 
Office. 

• WiFi tại tất cả các chi nhánh. 

• Lớp học Vi tính và Tải kỹ thuật số. 

• Dịch vụ in ấn, máy photocopy và fax địa phương 
 

Chương trình và Sự kiện 
Chúng tôi tổ chức rất nhiều chương trình dành cho 
trẻ em, người lớn và thanh thiếu niên. 

• Giờ kể chuyện, xem phim, câu lạc bộ sách, nhóm 
thêu thùa, chương trình làm đồ thủ công. 

• Sự kiện và hoạt động dạy chữ vỡ lòng. 

• Bạn thậm chí còn có thể “Đọc sách cho cún”! 

• Sự kiện Đọc sách mùa hè tại tất cả các chi nhánh. 

• Lớp học về các chủ đề như tìm việc làm, 
làm vườn và hoạch định tài chính. 

• Buổi hòa nhạc, phiên họp, bài diễn thuyết, hội 
thảo khoa học và nhiều sự kiện khác tổ chức 
quanh năm. 

 
Phòng họp 

Bạn cần một nơi để hội họp? 

• Hãy đặt một phòng cho nhóm của bạn. 

• Chúng tôi cũng có phòng họp để học nhóm 
và tự học. 

 
Sự trợ giúp thiết thực từ người thật 

• Bạn cần tìm đọc một cuốn sách hay? 

• Bạn muốn được hỗ trợ tải xuống sách điện tử? 

• Bạn mới bắt đầu một dự án phả hệ? 

• Bạn quan tâm đến lịch sử địa phương? 

 

Mượn sách, nhạc và hàng loạt tài sản 
khác 

Sách 
Chúng tôi có mọi đầu sách bạn cần, từ những tác 
phẩm bán chạy nhất gần đây, sách thiếu nhi, tiểu 
thuyết hình ảnh đến cẩm nang hướng dẫn và vô vàn 
loại sách truyện khác. Bạn cũng có thể mượn nhiều 
sách hơn bạn nghĩ. 

 
Phim, nhạc và hơn thế nữa 

• Hơn 19.000 phim trên DVD. Tất nhiên là có 
cả những bộ mới ra mắt! 

• Hơn 7.300 CD ca nhạc. 

• Hàng nghìn CD sách nói. 

• Máy đo mức sử dụng năng lượng Kill-A-Watt. 

• Khuôn nướng bánh và Thư viện hạt giống. 

• Thiết bị phát WiFi và Ukulele! 

• Phát nhạc và phim trực tuyến. 
 

Bộ sưu tập sách quốc tế 
Chúng tôi có nhiều đầu sách tiếng nước ngoài có 
thể kể đến như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, 
tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Đức, 
tiếng Ý và tiếng Nga 

 

Nguồn tài liệu bằng phương tiện kỹ 
thuật số và điện tử 

• Tải xuống sách điện tử, sách nói điện tử, tạp 
chí kỹ thuật số và nhạc phát trực tuyến. 

• Gia sư hỗ trợ giải bài tập về nhà trực 
tuyến từ Brainfuse. Có gia sư mỗi ngày từ 
2:00 - 11:00 CH. 

• Học ngoại ngữ, từ tiếng Nam Phi 
đến tiếng Zulu. 

• Hàng nghìn tạp chí và bài nghiên cứu 
theo yêu cầu. 

• Nhận thông tin về y tế, pháp lý, ô tô và tài 
chính từ nguồn tài liệu điện tử, sách điện tử, 
sách nói điện tử, tạp chí kỹ thuật số, nhạc và 
phim phát trực tuyến của chúng tôi. 

• Các dịch vụ bao gồm 
Overdrive, hoopla, Naxos 
và âm nhạc hợp pháp miễn 
phí. 

• Tìm kiếm mọi nội dung trên 
trang web của Thư viện trên 
trang Tải xuống. 

 
 

Tài khoản của bạn 

Đăng nhập vào tài khoản của bạn để: 

• Xem những món đã mượn. 

• Gia hạn món đã mượn. 

• Đặt mượn. 

• Tạm ngừng đặt mượn khi bạn đi 
nghỉ hoặc còn nhiều sách để 
đọc. 

• Lưu nội dung tìm kiếm các tác 
giả và chủ đề yêu thích. Đăng 
ký để nhận thông báo qua 
email khi chúng tôi thêm đầu 
sách phù hợp với tìm kiếm của 
bạn. 

• Theo dõi lịch sử đọc của bạn. 

• Xác nhận và cập nhật 
thông tin liên hệ của 
bạn. 

• Tạo, đặt lại hoặc nhận lời nhắc 
mã PIN của bạn. 

 
Cách thực hiện 

• Nhấp vào Tài khoản của tôi trên 
trang chủ Thư viện 
(abqlibrary.org) hoặc thiết bị 
đầu cuối danh mục tại các chi 
nhánh. 

• Nhập số thẻ thư viện và mã PIN. 

• Bạn đã đăng nhập thành công! 



 
Mẹo nhanh 

Số lượng mượn 
Hầu hết các chủ thẻ có thể mượn tối đa 50 món cùng 
lúc. Bao gồm: 

• 25 phương tiện truyền thông. 

• 1 bộ dạy chữ vỡ lòng, thẻ thông hành tham 
quan bảo tàng, khuôn nướng bánh hoặc 
thiết bị phát WiFi. 

• Sách điện tử và sách nói điện tử thay 
đổi theo dịch vụ. 

• Tạp chí kỹ thuật số từ RBdigital: không 
giới hạn. 

• Freegal Music: tải xuống 5 bài hát mỗi tuần và 
phát trực tuyến hàng ngày không giới hạn. 

 
Thời gian mượn 

• Hầu hết các món: 3 tuần 

• Thẻ thông hành tham quan bảo tàng: 1 tuần 

• Phương tiện kỹ thuật số: thay đổi theo dịch vụ 
 

Gia hạn 

• Có thể gia hạn tối đa 6 lần cho hầu hết các 
món. 

• Gia hạn trực tuyến tại mục Tài khoản của tôi 
bằng điện thoại, hoặc gia hạn trực tiếp bằng 
số thẻ thư viện. 

• Không thể gia hạn ILL, Ukulele, bộ dạy 
chữ vỡ lòng và thẻ thông hành tham 
quan bảo tàng. 

• Chúng tôi sẽ gửi các món được yêu cầu 
đến thư viện chi nhánh của bạn. 

BẠN CÓ THẮC MẮC? HÃY LIÊN HỆ VỚI 
CHÚNG TÔI! 

 
Đặt câu hỏi cho chúng tôi qua số liên hệ 
chính 505-768-5141! 
Trực tuyến: www.abqlibrary.org 

 

Chọn nơi gần bạn từ 19 địa điểm sau 

Alamosa 836-0684 6900 Gonzales SW 87121 

Central & Unser 768-4320 8081 Central NW 87121 
Cherry Hills 857-8321 6901 Barstow NE 87111 
East Mountain 281-8508 487 NM 333 Tijeras, NM 87059 

Erna Fergusson 888-8100 3700 San Mateo NE 87110 
Ernie Pyle 256-2065 900 Girard SE 87106 
Juan Tabo 291-6260 3407 Juan Tabo NE 87111 

Lomas Tramway 291-6295 908 Eastridge NE 87123 

International District 768-4970 7601 Central NE 87108 

Los Griegos 761-4020 1000 Griegos NW 87107 
Main & Genealogy 768-5141 501 Copper NW 87102 
Rudolfo Anaya North Valley 897-8823 7704-B 2nd NW 
87107 

San Pedro 256-2067 5600 Trumbull SE 87108 

South Broadway 764-1742 1025 Broadway SE 87102 
South Valley 877-5170 3904 Isleta SW 87105 

Special Collections 848-1376 423 Central NE 87102 

Taylor Ranch 897-8816 5700 Bogart NW 87120 

Tony Hillerman 291-6264 8205 Apache NE 87110 

Westgate 833-6984 1300 Delgado SW 87121 

 
Friendsofthepubliclibrary.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG 
DẪN 
NHANH 

Trả đồ 

• Bạn có thể trả hầu hết các món đã 
mượn từ chúng tôi tại mọi chi nhánh 
thư viện. 

• Phần lớn địa điểm đều có thùng trả sách 
sau giờ làm việc để thuận tiện cho bạn. 

• Phải trả ILL, thẻ thông hành tham quan bảo 
tàng, thiết bị phát WiFi, Ukulele và bộ dạy 
chữ vỡ lòng cho nhân viên. 

 
Yêu cầu 

• Đặt mượn qua danh mục thư viện. 

 
Hỗ trợ Thư viện Công cộng 
 

• Quỹ Thư viện Công cộng 
Albuquerque đang gây quỹ thông 
qua các khoản quyên góp và tài trợ. 
Abqlibraryfoundation.org 

 

• Tổ chức Những người bạn của Thư viện 
Công cộng đang gây quỹ thông qua các 
khoản quyên góp và doanh số bán sách 
hàng tháng. 

 

www.abqlibrary.org 

http://www.abqlibrary.org/
http://www.abqlibrary.org/

