
Welcome! 

Mga Katanungan?
Kami ay laging 

handang tumugon 
sa anumang 

impormasyon na 
inyong kinakailangan.

 

May mga impormasyon ukol 
sa lugar, makapagbibigay 
ng direksyon sa inyong 
patutunguhan, mga suhestiyon 
kung papaano makisangkot sa 
komunidad at makiugnay sa iba. 
Magtanong lamang po kayo!

Ang pampublikong aklatan ay nagbibigay 
rin ng mahahalaga at likas na makututulong 

na mga impormasyon sa mga baguhan sa 
Canada at Nova Scotia. Bisitahin ang website 
na www.parl.ns.ca at tingnan ang bahagi ng 

Newcomer Welcome Center.

Baguhan ka ba sa ating 
komunidad?

Ang pampublikong aklatan ay narito 
at handang tumulong.



 Matatagpuan ang 
pampublikong aklatan sa 
mga sumusunod na lugar:

Stellarton
248 Foord Street 

Telepono: (902) 755-1638
stellart@nsngp.library.ns.ca

Trenton
1 Forge Street

Telepono: (902) 752-5181
trenton@nsngp.library.ns.ca

Westville
 2042 Queen Street 

Telepono: (902) 396-5022
westvill@nsngp.library.ns.ca

Aklat Hatid ng Koreo 
para sa mga taga rural na pook
Telepono: 1(866) 779-7761

bbm@nsngp.library.ns.ca

Antigonish
283 Main Street

Telepono: (902) 863-4276 
antigoni@nsngp.library.ns.ca

New Glasgow
182 Dalhousie Street

Telepono: (902) 752-8233
newglasg@nsngp.library.ns.ca

Pictou
40 Water Street, 2nd Floor 
Telepono: (902) 485-5021

pictou@nsngp.library.ns.ca

River John
2725 West Branch Road 

Telepono: (902) 351-2599
riverjoh@nsngp.library.ns.ca

Dumalo sa mga programa. May mga programa 
para sa mga bata at matanda tulad ng storytimes, 
mga pelikula, pagtatanghal at samutsaring  
programang pangkaalaman maging sining, crafts at 
marami pang iba pa!

Paggamit ng computer. Bawat library ay may mga 
computer na maaring magamit para sa internet, 
email, paglalaro at paggawa ng dokumento. Maari 
mo ring dalhin ang iyong sariling computer at 
makigamit ng libreng Wi-Fi.

Manghiram ng mga aklat, magasin, dvd at 
audio books. May mga aklat sa iyong wika at mga 
aklat na makapagpapaunlad ng iyong kasanayan sa 
pagi-Ingles. Mainam at kaaya-ayang mga silid para sa 
pag-aaral, pagbabasa o kaya naman ay katagpuin ang 
mga kaibigan o para rin makapagrelaks at pahinga.

Gamit ang iyong libreng library 
card, ikaw at ang iyong pamilya 

ay maaring:


