Join the Library. It’s Free.

Pilipino

Baguhan sa Canada?
Sumapi sa aklatan. Ito ay libre o walang bayad!
Tulungan and Inyong Anak na Magtagumpay sa Paaralan.
 Humiram ng mga aklat upang basahin sa tahanan. Ang Aklatan ay may
mga aklat na nasusulat sa iba’t ibang wika at sa Ingles. Ang pagbasa sa
inyong anak kahit sa anong wika ay makatutulong sa kanya upang
matutunan ang wikang Ingles.
 Sa panahong ng tag-init (summer), hikayatin ninyo ang inyong anak na
sumapi sa Kapisanan sa Pagbasa Tuwing Tag-init (Summer Reading
Club) at iba pang mga programa.
 Ang tauhan ng mga Aklatan ay makatutulong sa mga proyekto ng inyong
anak sa paaralan.
Kumuha ng mga impormasyon tungkol sa mga serbisyo para sa mga
bagong dating sa Canada
 Alamin ang mga libreng programa ng pamahalaan at mga kumunidad
para sa mga bagong dating sa Canada.
 Manghiram ng mga aklat at kintal tinig (tape) na makatutulong sa inyo
upang matutunan ang wikang Ingles.
Kumuha ng impormasyon tungkol sa paghahanap ng gawain o trabaho

Mag-aral kung paano ang paghahanap ng gawain. Ang Aklatan ay
maraming impormasyon tungkol sa maraming prupesyon.

Alamin ang tungkol sa mga pang-edukasyon o pangprupesyonal na
kredensiyal.

Kumuha ng mga impormasyon tungkol sa pagtatasa ng inyong mga
kuwalipikasyon para sa gawain at kung paano makapapasok sa mga
opisyo (trade) at mga prupesyon.
Manghiram ng mga aklat, CD’s at bidyo sa iba’t ibang wika
 Ang Aklatan ay maraming mga aklat, kintal tinig (tape) CD’s, magasin at
diaryo na nasusulat sa iba’t ibang wika.
Gumamit ng mga kumpyuter upang magamit ang internet
 Libre and paggamit ng internet Free access to the internet.
 Basahin ang mga balita tungkol sa iba’t ibang panig ng daigdig na
nasusulat sa iba’t ibang wika.
 Alamin kung paano gumamit ng internet, imeyl at ng aklatan.
Magkaroon ng libangan kasama ang pamilya
 Dumalo sa mga pampamilyang pagkakataon tulad ng mga
pagsasalaysay ng kuwento.
 Dumalo sa mga programa upang mahasa ang kaalaman sa wikang
Ingles at maka-ugma sa buhay sa Canada.
 Magpahingalay sa ating mga aklatang eirkondisyon.

Sumapi sa Aklatan




Upang makasapi sa aklatan kayo ay mangangailangan ng:
• Isang pirasong papel ng opisyal na identipikasyon
• Pruweba ng tirahan – bil ng telepono, elektrisidad o keybol sa TV
Ang mga bata ay maaaring kumuha ng kanilang sariling kard ng aklatan

