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 ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬR ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬRੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਲਾਇਬRੇਰੀ 
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪRਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜHਾਈ ਜਾਂ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਪRਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਪRੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ... 
ਅਤੇ ਹੋਰ!

ਲਾਇਬ�Rਰੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ...
ਲਾਇਬR �ਰੀ ਸਮਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ:

 - ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗRੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ।
 - ਡੀਵੀਡੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀਡੀਆਂ।
 - ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪਤਰਕਾਵਾਂ... ਅਤੇ ਹੋਰ!

ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਿਜਆਦਾਤਰ ਲਾਇਬR�ਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਾਇਬR�੍ੇਰੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਰzੈਮੂੇ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਿਲਖਣ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਹਨ।

ਲਾਇਬR �ਰੀ ਪ੍ੋ੍੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਲਾਇਬR�ਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ, ਿਕਸ਼ੋਰਾਂ, ਪਰੌੜHਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ੋ੍੍ੋਗਰਾਮ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਪ੍ੋ੍੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬR�ਰੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ। ਕਾਫੀ 
ਲਾਇਬR�ਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੁਸਤਕ ਕਲੱਬ, ਪਰੌੜHਾਂ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਕਲਾਸਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ੋ੍੍ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲਾਇਬR�ਰੀ ਤ� ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਉਨHਾਂ ਕੋਲ ਿਕਹੜੇ ਪ੍ੋ੍੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ।

ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਕੁਝ ਲਾਇਬR�ਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸ� ਪੁਸਤਕਾਂ, 
ਪਤਰਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜH ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆੱਨਲਾਈਨ 
ਸਾਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ  ਪRਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ!

ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਵਾਂ ਪRਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੁਝ ਲਾਇਬR�ਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਖਬਾਰ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬR�ਰੀ ਤ� ਪੁੱਛੋ। 

ਆਪਣੇ ਪ੍੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਲ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਲਾਇਬR�ਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਤਰHਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਲ਼ਨ ਿਵੱਚ  
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ ਪੁੱਛੋ!
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ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬR �ਰੀ ਭਾਲੋ।
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ 100 ਤ� ਵੱਧ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬR�ਰੀਆਂ ਹਨ।

ਿਵਨੀਪੈਗ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬR �ਰੀ
ਿਮਲੇਿਨਅਮ ਲਾਇਬR�ਰੀ (ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
251 ਡਾੱਨਲਡ ਸਟਰੀਟ, ਿਵਨੀਪੈਗ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 204-986-6450
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: winnipeg.ca/library

ਸਾਡੀਆਂ 20 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। 30 ਤ� ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 
650,000 ਤ� ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲੇਿਨਅਮ 
ਲਾਇਬR�ਰੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਬ R �ਰੀ
ਬਰਾਂਡਨ ਸ਼ਾਖਾ (ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
710 ਰਾੱਸਰ ਐਵਿਨਊ ਯੂਿਨਟ 1, ਬਰ�ਡਨ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 204-727-6648

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: wmrl.ca 
ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਬੈਰੀ, ਨੀਪਾਵਾ, ਗਲੈਨਬੋਰੋ ਅਤੇ ਹਾਰਟਨੀ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਬR �ਰੀ
ਿਵੰਕਲਰ ਸ਼਼ਾਖਾ (ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾ)
160 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ, ਿਵੰਕਲਰ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 204-325-7174

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: scrlibrary.mb.ca
ਸਾਡੀਆਂ ਐਲਟੋਨਾ, ਮਾੱਰਡਨ ਅਤੇ ਿਮਆਮੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ।

ਜੇਕ ਐੱਪ ਲਾਇਬR �ਰੀ
255 ਐਲਮਡੇਲ ਸਟਰੀਟ, ਸਟੈਨਬੈਕ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 204-326-6841

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: jakeepplibrary.com

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆਂ ਭਾਲ਼ਣ 
ਲਈ, 1-800-252-9998 ਉੱਤੇ (ਮੁਫਤ) ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.mb.ca/chc/pls/index.html

ਮ� ਲਾਇਬR �ਰੀ ਕਾਰਡ ਿਕਵ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
ਲਾਇਬR �ਰੀ ਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਲਾਇਬR �ਰੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹੋ। 
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬR �ਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲੈਣ 
ਲਈ ਪਛਾਣ ਿਲਆਓ। ਲਾਇਬR �ਰੀ ਕਾਰਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਸਦੱਸਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕRਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬR �ਰੀ ਤ� 
ਪੁੱਛੋ।

 - ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸ�ਸ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ 
ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 - ਆਪਣਾ ਲਾਇਬR �ਰੀ ਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਲਾਇਬR �ਰੀ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਇਬR �ਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਮ� ਲਾਇਬR �ਰੀ ਸਮਾਨ ਿਕਵ� ਉਧਾਰ ਲਵਾਂ?

 - ਲਾਇਬR �ਰੀ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਰ ਵਸਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਲਾਇਬR �ਰੀ ਤ� ਸਮਾਨ ਉਧਾਰ 
ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਪਸੀ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਵਸਤ ਲਾਇਬR �ਰੀ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ 
ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 - ਅਗਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ 
ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮ� ਵਸਤਾੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਲਾ ਿਦਆਂ?

 - ਜੇ ਤੁਸ� ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਕਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 - ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮ� ਤਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਵ� 
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬR �ਰੀ ਤ� ਪੁੱਛੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬR �ਰੀ:


