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Được thành lập từ năm 1843, Thư viện Công cộng New Orleans đã
phát triển thành một hệ thống hoạt động với 15 địa điểm trên toàn
Thành phố.Thư viện sở hữu đa dạng các tài liệu, chương trình và dịch
vụ miễn phí dành cho mọi lứa tuổi.
NHẬN THẺ THƯ VIỆN
• Bạn có thể nhận thẻ Thư viện

miễn phí nếu bạn sống tại
Orleans Parish.
• Bạn sẽ cần cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh và
bằng chứng cư trú.
Bạn có thể đăng ký tại bất kỳ địa điểm nào hoặc
trực tuyến tại nolalibrary.org.

TÀI LIỆU CỦA THƯ VIỆN
Nếu bạn có thẻ Thư viện, những món đồ này đều
miễn phí. Có sẵn ở nhiều ngôn ngữ khác nhau.
• Sách, đĩa DVD và CD dành cho trẻ em, thanh
thiếu niên và người lớn
• Báo và tạp chí
• Khóa xe đạp (dùng cho giá đỡ xe đạp của Thư
viện khi bạn đang ở trong Thư viện)
• Vé miễn phí vào viện bảo tàng và tổ chức
văn hóa

nolalibrary.org

TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ CỦA
THƯ VIỆN
Nếu bạn có thẻ Thư viện và mã PIN, bạn có thể
nhận các tài nguyên điện tử này, và nhiều hơn
nữa, trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện
thoại thông minh của mình tại địa chỉ
e-resources.nolalibrary.org.
Giải trí, Tin tức và Thông tin
• Sách điện tử, sách nói, phim ảnh, âm nhạc,
tạp chí và báo
Phả hệ và Lịch sử Địa phương
• Tài nguyên về phả hệ, kho lưu trữ lịch sử
báo chí của New Orleans và hồ sơ tài sản
trong lịch sử
Đánh giá và Giới thiệu Sách
• Khám phá sách và tác giả mới theo sở thích
Nghiên cứu và Học tập
• Chuẩn bị cho kiểm tra, bài tập về nhà tương tác
và hỗ trợ làm hồ sơ xin việc
• Tài nguyên về việc làm và khởi nghiệp kinh
doanh, tạp chí học thuật, v.v…

ĐỊA ĐIỂM THƯ VIỆN &
KHUNG GIỜ LÀM VIỆC
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Algiers Regional Library
3014 Holiday Dr. • 596-2641
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN từ 13–17
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Alvar Library (Bywater)
913 Alvar St. • 596-2667
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

MC

CC

NV

Central City Library
2020 Jackson Ave., Suite 139 • 596-3110
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

CRC Children’s Resource Center Library (Uptown)
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NX

KE

913 Napoleon Ave. • 596-2628
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

EN

HB
CC

East New Orleans Regional Library

LA

5641 Read Blvd. • 596-0200
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN từ 13–17

HB

MLK
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AR

CRC

Cita Dennis Hubbell Library (Algiers Point)
725 Pelican Ave. • 596-3113
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

KE

Rosa F. Keller Library & Community Center
(Broadmoor)

MAIN Main Library (CBD)
219 Loyola Ave. • 596-2560
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN từ 13–17

4300 S. Broad Ave. • 596-2660
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

MLK Dr. Martin Luther King, Jr. Library

NM

(Lower 9 Ward)

LA

Milton H. Latter Memorial Library (Uptown)
5120 St. Charles Ave. • 596-2625
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN từ 13–17

Norman Mayer Library (Gentilly)
3001 Gentilly Blvd. • 596-3100
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN từ 13–17

th

1611 Caffin Ave. • 596-2695
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

NV

MC

Mid-City Library
4140 Canal St. • 596-2654
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

Nora Navra Library (7th Ward)
1902 St. Bernard Ave. • 596-3118
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

NX

Nix Library (Uptown)
1401 S. Carrollton Ave. • 596-2630
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN đóng cửa

SM Robert E. Smith Library (Lakeview)
6301 Canal Blvd. • 596-2638
Thứ 2–5 từ 10–20, Thứ 6 & 7 từ 10–17, CN từ 13–17

THÔNG TIN CHO MƯỢN

TRUY CẬP MÁY TÍNH,
INTERNET VÀ WIFI
Tất cả các địa điểm đều miễn phí truy cập máy
tính và wifi.
• Nếu bạn có thẻ Thư viện, bạn có thể đăng nhập
để sử dụng máy tính trong một giờ, tối đa hai
lần mỗi ngày.
• Nếu bạn không có thẻ Thư viện, bạn sẽ
được cấp thẻ khách để sử dụng máy tính
trong một giờ.
• Máy tính được phục vụ trên cơ sở ưu tiên người
đến trước.
• Bạn có thể tham gia các lớp học và dạy kèm
sử dụng máy tính miễn phí, cũng như được
hỗ trợ về tài nguyên điện tử. Truy cập
computerhelp.nolalibrary.org hoặc hỏi nhân
viên của Thư viện.

Bạn có thể dùng thẻ Thư viện của mình tại bất kỳ
địa điểm nào. Bạn cũng có thể trả lại các món đồ
ở bất kỳ địa điểm nào, ngoại trừ sách Mới & Hiện
hành và khóa xe đạp.

• Bạn có thể mượn tối đa 30 món đồ cùng một lúc
nếu bạn trên 12 tuổi.

• Thời gian cho mượn
» Sách, đĩa nhạc CD và sách

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA THƯ VIỆN
Thư viện tổ chức rất nhiều các sự kiện, hội thảo
và lớp học miễn phí khác nhau tại tất cả các cơ sở
dành cho mọi lứa tuổi. Đến bất kỳ địa điểm nào để
nhận tạp chí hàng tháng về các tin tức, sự kiện và
sản phẩm nổi bật của Thư viện, đọc trực tuyến tại
magazine.nolalibrary.org, hoặc đăng ký nhận email
sự kiện tại nolalibrary.org.

PHÒNG HỌP

DỊCH VỤ IN ẤN & FAX
• Dịch vụ gửi fax – $0,50 một trang
• Sao chép/in ấn – $0,15 một trang trắng đen,
$0,75 một trang màu

Dịch vụ in không dây cũng có sẵn – liên hệ với
nhân viên để biết thêm thông tin.

Nhiều cơ sở có không gian phòng họp dành cho
các thành viên của cộng đồng để tổ chức những sự
kiện miễn phí và mở cửa cho công chúng. Để biết
thêm thông tin và để xem các phòng đang có sẵn,
hãy truy cập reserve.nolalibrary.org hoặc liên hệ
với từng địa điểm.

•
•
•
•
•

nói – 21 ngày
» Sách điện tử – 14 ngày
» Sách Mới & Hiện hành và
Phổ biến – 14 ngày
» Đĩa DVD – 7 ngày
» Vé Văn hóa – 1 ngày
» Khóa xe đạp – 1 ngày
Các món đồ đã mượn sẽ tự động gia hạn khi đủ
điều kiện.
Bạn có thể đặt giữ chỗ hầu hết các món đồ tại
bất kỳ địa điểm nào.
Bạn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng thẻ Thư
viện và tất cả các tài liệu được mượn trên thẻ của
mình.
Bạn có thể đặt giữ chỗ tối đa 20 món đồ cùng
một lúc để đến nhận sau tại bất kỳ địa điểm nào.
Chương trình Nhận-Sách-Qua-Đường-Bưu-Điện
sẽ dành cho những người không thể rời khỏi
nhà do có khuyết tật vĩnh viễn hoặc tạm thời.
Tìm hiểu thêm về chương trình này tại bất kỳ
địa điểm nào hoặc truy cập
booksbymail.nolalibrary.org.

PHÍ VÀ PHẠT TRỄ HẠN
• Sách, đĩa DVD, đĩa CD và sách nói – $0,20 mỗi
•
•
•
•

•

ngày
Tài liệu cho mượn liên thư viện – $1 mỗi ngày
Tài liệu bị mất hoặc hư hỏng – chi phí thay thế
hiện tại cộng thêm $5 cho mỗi món đồ
Tài nguyên điện tử không bị phạt.
Tài liệu dành cho thanh thiếu niên không bị
phạt trễ hạn, nhưng bạn vẫn phải trả lại.
Sau 90 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí
đồ thất lạc.
Bạn sẽ không thể mượn đồ nếu tiền phí và phạt
của bạn vượt quá $20.

BỘ SƯU TẬP ĐẶC BIỆT & KHO
LƯU TRỮ CỦA PHÂN
KHU/THÀNH PHỐ LOUISIANA
Phân loại tài liệu tham khảo này được dành riêng
cho việc bảo tồn lịch sử của New Orleans và nằm ở
tầng ba của Thư viện Chính. Ngoài việc là kho lưu
trữ chính thức cho các hồ sơ của Thành phố
New Orleans, bộ sưu tập còn có hình ảnh, báo, bản
đồ, bản thiết kế, bưu thiếp, bản thảo, tài nguyên
phả hệ, v.v… Bạn có thể đến xem trực tiếp các bộ
sưu tập và dịch vụ này hoặc truy cập trực tuyến
tại archives.nolalibrary.org.

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THANH
THIẾU NIÊN BEST BUY
Các bạn thanh thiếu niên có thể thực hành và làm
chủ các công nghệ mới với sự trợ giúp từ bạn bè
và gia sư người lớn trong Trung Tâm Công Nghệ
Thanh Thiếu Niên Best Buy tại tầng hai của
Thư viện Chính. Trung tâm này sở hữu công nghệ
dành cho sản xuất nhạc và video, lập trình, thiết
kế đồ họa, v.v… Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy
cập bbttc.nolalibrary.org hoặc gọi đến số
504-596-2566.

SỨ MỆNH
Thư viện Công cộng New Orleans: Chuyển
đổi Cuộc sống, Làm Phong phú Khu Dân cư và
Bảo tồn Lịch sử

BÌNH ĐẲNG
Thư viện Công cộng New Orleans cam kết mang
lại sự công bằng cho các dịch vụ, bộ sưu tập,
chương trình và nhân viên của thư viện. Với vai trò
là chất xúc tác trong sự thay đổi này; duy trì một
môi trường đa dạng, hòa nhập và tôn trọng; và
để xóa bỏ những rào cản, chúng tôi sẽ đặt ra tiêu
chuẩn cho một Thành phố New Orleans bình đẳng.

KỲ VỌNG TÔN TRỌNG LẪN NHAU
TÌM HIỂU THÊM VỀ THƯ VIỆN
Truy cập FAQ.nolalibrary.org để biết thêm thông tin.
Để giải đáp những thắc mắc cụ thể, hãy truy cập
askalibrarian.nolalibrary.org hoặc gọi đến Quầy
Thông tin trong giờ làm việc thông thường theo số
504-529-7323.

CẬP NHẬT TẤT CẢ NHỮNG GÌ THƯ VIỆN
CUNG CẤP
• Đăng ký nhận email sự kiện tại nolalibrary.org.
• Theo dõi @nolalibrary trên Facebook, Instagram
và Twitter.

• Đến bất kỳ địa điểm nào để nhận tạp chí hàng
tháng về các tin tức, sự kiện và sản phẩm nổi
bật của Thư viện, hoặc đọc trực tuyến tại
magazine.nolalibrary.org.

Chúng tôi muốn mang lại một môi trường an toàn
cho công chúng và nhân viên, đồng thời đảm bảo
quyền tiếp cận bình đẳng đến các cơ sở và dịch
vụ của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng những người
dùng của Thư viện và mong muốn mọi người cũng
sẽ tôn trọng và hợp tác với nhân viên. Để biết thêm
thông tin, hãy liên hệ với nhân viên để đọc bản sao
Quy tắc Ứng xử của chúng tôi.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tiếp cận • Nghĩa vụ & Trách nhiệm •
Dịch vụ Khách hàng • Đổi mới • Tự do Trí tuệ •
Quan hệ Đối tác • Bảo tồn •
Tôn trọng & Yêu thương • Tinh thần Đồng đội

