CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn bằng hơn
150 ngôn ngữ thông qua thiết bị dịch
thuật. Hãy tìm ký hiệu này:
MƯỢN SÁCH VÀ NHIỀU HẠNG MỤC KHÁC
Tìm kiếm sách, sách nói, phim và đĩa CD nhạc cho mọi
lứa tuổi trong danh mục của Thư viện tại
catalog.amespl.org.
Bạn có thể mượn hầu hết các món đồ từ thư viện trong
3 tuần và gia hạn 2 lần nếu không có ai khác yêu cầu.
Ngoài ra bạn còn có thể mượn (1 lựa chọn cho mỗi tài
khoản):
Bộ phát Wifi: Truy cập Internet từ mọi nơi Launchpad:
Máy tính bảng với các trò chơi học tập cho trẻ em Ba
lô dã ngoại: Ba lô với các công cụ để khám phá
không gian ngoài trời
Và hơn thế nữa! Truy cập trang web Bộ sưu tập đặc
biệt.
KHÔNG MẤT PHÍ PHẠT TRỄ HẠN
Thư viện không tính tiền phạt quá hạn khi trả đồ muộn.
Có thể phải trả phí nếu làm mất hoặc làm hỏng đồ. Tìm
hiểu thêm trên trang web Miễn phạt của chúng tôi.
YÊU CẦU GIỮ ĐỒ
Bạn có thể yêu cầu giữ đồ cho bạn bằng cách sử dụng
danh mục trực tuyến của chúng tôi hoặc bằng cách gọi số
(515) 239-5646. Nếu bạn muốn một món đồ mà chúng tôi
không có, chúng tôi có thể cố gắng mượn món đồ đó từ
một thư viện khác thông qua chương trình Cho mượn liên
thư viện.
Chúng tôi gọi các món đồ đã sẵn sàng cho bạn là “đồ đặt
giữ”. Khi món đồ bạn đặt giữ đã sẵn sàng để bạn nhận,
bạn sẽ được thông báo qua điện thoại, email và/hoặc tin
nhắn văn bản. Bạn có 7 ngày để nhận đồ đặt giữ.
Bạn có thể tìm thấy đồ đặt giữ của mình trên các kệ ở
sảnh đợi bằng cách tìm 3 chữ cái đầu tiên trong họ của
bạn, theo sau là (các) chữ cái đầu tiên trong tên của bạn.
Mượn đồ bạn đặt giữ tại quầy tự phục vụ hoặc Quầy tiếp
đón.
TRẢ LẠI ĐỒ
Vui lòng trả lại đồ Thư viện tại các địa điểm sau: Hầu hết
các món đồ thông thường: hộp thả đồ cho người đi ô
tô ở ngoài ngõ

phía sau Thư viện HOẶC hộp thả đồ cho người đi bộ
ở gần lối vào Thư viện
Các món đồ và con rối nặng, có túi hoặc quá khổ:
Thùng “Trả đồ” tại Quầy tiếp đón
Các món đồ đặc biệt như Bộ phát Wifi, Launchpad,
Ba lô dã ngoại và Bộ dụng cụ STEM: nhân viên
Quầy tiếp đón
PHÁT TRỰC TIẾP VÀ TẢI XUỐNG
Thư viện cung cấp sách điện tử, sách nói, nhạc, phim,
phim truyền hình, tạp chí, v.v. Một số tài liệu có sẵn
bằng nhiều ngôn ngữ. Truy cập trang web Phát trực tiếp
và tải xuống của Thư viện để bắt đầu.
BỘ SƯU TẬP ĐA NGÔN NGỮ
Khám phá các Bộ sưu tập ngôn ngữ thế giới không
ngừng phát triển của Thư viện, bao gồm sách, phim và
nhạc dành cho người lớn và thanh thiếu niên bằng
nhiều ngôn ngữ.
NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU TRỰC TUYẾN
Sử dụng miễn phí các tài nguyên trực tuyến cao cấp
khi có thẻ Thư viện bằng cách truy cập trang web Học
tập trực tuyến của Thư viện. Các tài nguyên bao gồm
các biểu mẫu pháp lý, công cụ học ngôn ngữ, tài
nguyên viết sơ yếu lý lịch, trợ giúp làm bài tập về nhà,
hướng dẫn về máy tính, v.v.
IN, QUÉT, SAO CHÉP & FAX
Bạn có thể gửi tài liệu đến máy in của chúng tôi từ
thiết bị di động hoặc máy tính cá nhân. Sau đó, bạn có
thể đến Thư viện và in tài liệu trong vòng 2 ngày. Truy
cập trang web Máy tính và in của Thư viện để bắt đầu.
SỰ KIỆN & LỚP HỌC CỦA THƯ VIỆN
Kiểm tra Lịch trực tuyến của Thư viện để biết về các sự
kiện. Đăng ký nhận bản tin qua email Page One trên
trang web Tin tức và sự kiện của Thư viện.
BOOKMOBILE
Bookmobile là chi nhánh gần bạn nhất của Thư viện.
Bạn có thể mượn, trả lại bất kỳ món đồ nào, yêu cầu
đặt giữ đồ và nhận đồ đặt giữ từ một điểm Bookmobile
gần bạn! Truy cập trang web Bookmobile để biết lịch
trình và bản đồ.
LIÊN HỆ
Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (515) 239-5646, chọn
nhánh 2 hoặc gửi email tới địa chỉ
circ@amespubliclibrary.org nếu:
Thẻ Thư viện của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp
Một món đồ bạn đang mượn bị hỏng hoặc bị
mất Bạn có câu hỏi về tài khoản của mình

