MẸO
NHANH
Mượn—Bao nhiêu?
Bạn đọc mượn tối đa 50 tài liệu/1 lần
trong đó gồm:
 25 băng đĩa
 1 tài liệu có thể là Kindle, Early Literacy Kit,
thẻ thăm viện bảo tàng, khuôn làm bánh, hay Hot Spot.
 Sách điện tử và sách đọc thâu âm: số lượng mượn khác
nhau tùy loại
 Tạp chí điện tử từ RBdigital: không giới hạn
 Freegal Music: Tải 5 bài /tuần, nghe mỗi ngày không giới
hạn
Mượn—Bao lâu?
 Tài liệu: 3 tuần
 Thẻ thăm viện bảo tàng: 1 tuần
 Digital media: số lượng mượn khác nhau, tùy loại
Gia hạn:
 Các tài liệu được gia hạn tối đa 6 lần
 Gia hạn qua website dùng My Account, qua phone hay
trực tiếp tại thư viện, xuất trình thẻ khi gia hạn
 Kindles, ILL và thẻ thăm viện bảo tàng không được phép
gia hạn
Trả tài liệu
 Tất cả tài liệu mươn từ chúng tôi có thể
trả cho bất kỳ chi nhánh thư viện nào trong khu vực
 Hầu hết thư viện đều có hộp trả thuận tiện sau giờ làm việc.
 Kindles, ILL’s, thẻ thăm viện bảo tàng, Hot Spots, nhạc cụ
Ukuleles, và Early Literacy Kits phải được trả cho nhân
viên thư viện
Bạn được phép đề nghị
 Thư viện giữ hộ tài liệu qua hệ thống catalog của thư viện.
 Tài liệu được phân phối tới thư viện nơi bạn chỉ định

Thắc Mắc?
Liên hệ chúng tôi!
Liên lạc trực tiếp | (505) 768-5141 AskUs!
Online: www.abqlibrary.org
Hoặc gọi đến chi nhánh thư viện.

18 Địa điểm — chọn
1 nơi gần bạn
Alamosa
836-0684
6900 Gonzales SW 87121

Main & Genealogy
768-5141
501 Copper NW 87102

Central & Unser
768-4320
8081 Central NW 87121

Rudolfo Anaya
897-8823
7704-B 2nd NW 87107

Cherry Hills
857-8321
6901 Barstow NE 87111

San Pedro
256-2067
5600 Trumbull SE 87108

East Mountain
281-8508
487 NM 333
Tijeras, NM 87059

South Broadway
764-1742
1025 Broadway SE 87102

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
Los Griegos
761-4020
1000 Griegos NW 87107

South Valley
877-5170
3904 Isleta SW 87105
Special Collections
848-1376
423 Central NE 87102
Taylor Ranch
897-8816
5700 Bogart NW 87120

HƯỚNG
DẪN
NHANH

Tony Hillerman
291-6264
8205 Apache NE 87110
Westgate
833-6984
1300 Delgado SW 87121

www.abqlibrary.org
Mayor Tim Keller
Cultural Services Department, City of Albuquerque

CHÀO MỪNG CÁC BẠN!
Mượn Sách, Nhạc
& Phim ảnh

Ghé thăm 18 chi nhánh
của chúng tôi để...
Kỹ thuật
 Máy tính nối mạng với phần mềm văn phòng.
 WiFi tại tất cả các chi nhánh.
 Các lớp tin học và Digital Download.
 Dịch vụ in ấn, copy, fax nội địa.
Chương trình và sự kiện
Chúng tôi chủ trì các chương trình phong phú cho trẻ em,
người lớn và trẻ vị thành niên.
 Giờ đọc truyện, xem phim, câu lạc bộ sách, hội thêu thùa
may vá , chương trình thủ công.
 Bạn thậm chí “đọc sách cho các chú chó”!
 Sự kiện đọc sách hè tại tất cả các chi nhánh thư viện
 Các lớp với chủ đề về tuyển dụng, vườn tược và hoạch định
tài chánh.
 Hòa nhạc, đọc sách, thuyết trình, khoa học, workshop và
nhiều chương trình xuyên suốt trong năm.
Phòng hội hợp
Bạn có cần một nơi để hội hợp
 Đăt một phòng cho nhóm bạn của mình.
 Chúng tôi có phòng hội nghị phục vụ cho nhóm nhỏ hay việc
hoc tập cá nhân.
Sự giúp đỡ chân thành từ những người tận tụy
 Cần tìm sách hay để đọc?
 Cần giúp tải sách điện tử eBooks?
 Bắt đầu dự án di truyền học?
 Hứng thú với lịch sử địa phương?
Thư viện viên nơi đây sẽ giúp các bạn

Sách
Chúng tôi có những gì bạn cần, từ tài liệu của những tác giả
đương đại bán chạy nhất đến sách trẻ em, đến truyện tranh, đến
how-to manuals, and beyond. Và bạn có thể mượn nhiều thể loại
hơn như thế.
Phim ảnh, nhạc và nhiều thứ khác
 Hơn 19,000 DVD phim ảnh. Vâng, và cả phim mói nữa!
 Hơn 7300 CD nhạc.
 Hàng ngàn sách thâu âm trên CD.
 Kill-A-Watt năng lượng dùng meters.
 Sách điện tử Amazon.
 Khuôn làm bánh & Seed Library.
 Hot Spots & nhạc cụ Ukuleles!
 Nghe nhạc và xem phim
Bộ sưu tập quốc tế
Chúng tôi có sách tiếng Tây Ban Nha, Việt, Hoa ,
Á-rập, Pháp, Đức, Ý và Nga đến vài ngôn ngữ khác nữa.

Truyền thông kỹ thuật số &
Nguồn tham khảo trực tuyến
Tải sách điện tử eBooks, sách đọc được thâu âm, tạp chí điện tử
và nghe nhạc
 Làm bài tập trực tuyến với gia sư từ Brainfuse.
Gia sư sẽ trợ giúp từ 2 – 11 giờ chiều
 Học ngôn ngữ nước ngoài từ Afrikaans đến Zulu.
 Hàng ngàn tap chí, sách báo theo yêu cầu
 Cung cấp thông tin về y tế, pháp luật, xe cộ, tài chánh từ
nguồn tham khảo trực tuyến của chúng tôi.

Sách điện tử, sách thâu âm, tạp chí điện tử, nghe nhac
và phim ảnh.
 Dịch vụ gồm OverDrive, cloudLibrary,
Ebook Central, RBdigital, hoopla, Naxos
và âm nhạc freegal.
 Tìm tài liệu này tại website của thư viện/trang download

Tài khoản
của bạn
Truy cập vào tài khoản để:
 Xem đã mượn tài liệu gì.
 Gia han tài liệu.
 Yêu cầu thư viện giữ sách.
 Đóngbăng sách giữ khi bạn đang du lich hoặc còn nhiều
tài liệu để đọc.
 Bảo luu các tác giả yêu thich và đề tài bạn tra cứu
 Đăng ký để nhận được email thông báo rằng thư viện
viên đã tìm được tài liệu bạn cần.
 Theo dõi những sách đã đọc qua.
 Xác nhận và cập nhật thông tin liên lạc.
 Tạo mới hay cài lại số PIN.
 Thanh toán phí trả trể và phí bồi thường
.





Đánh giá dịch vụ, sản phẩm trực tuyến

Cách dùng như sau:
 Liên kết vào trang nhà của thư viện(abqlibrary.org)
hay truy cập vào catalog terminals trong thư viện,
nhấp chuột vào tài khoản của bạn.
 Gõ vào số thẻ thư viện và số pin.
 Bạn đang đến nơi!

