
Kung ang bagay na gusto ninyo 
ay nakalabas
Maari kayong magpareserba sa paggamit ng on-line 
catalogue mula sa inyong bahay o sa aklatan. Kapag ito ay 
maari ng gamitin, ipapalam sa inyo. Kayo ay sisingilin sa mga 
nireserbang hindi kinuha sa oras. Ang mga bagay na hindi 
makukuha sa catalogue ng Mississauga Library System maaari 
itong makuha sa pahiraman ng inter-library. Magpatulong 
lamang sa tauhan.

Pagpapabago ng mga materyal 
mula sa Aklatan
Halos lahat ng materyal mula sa aklatan ay maaring ipabago. 
Kahit ang bagay ay paso na, ito ay maaring ipabago at ang 
bayad sa lumampas sa takdang petsa ay idadagdag sa inyong 
listahan. Ang mga materyal na ipapabago ay babaguhin sa 
araw ng pagpapabago at hindi sa petsa ng naunang takdang 
petsa. Ang mga DVD, video at magasin ay maaring ipabago 
nang 7 araw. Lahat ng ibang bagay ay maaring baguhin ng 
tatlong linggo. Magpabago ng mga bagay sa paggamit:
* ng catalogue mula sa bahay o sa Aklatan
*  sa isang touch tone na telepono (905-615-3500, pindutin 

ang 2)

Ang isang bagay ay hindi 
maaring ipabago kung ito ay:
* isang Lightning Loan
* ay hiniling ng iba.
* ay pinabago na ng dalawang beses
*  ay isang DVD o magasin na pinabago na ng minsan
Kung ang bagay ay hindi maaring ipabago, ito ay dapat isauli 
sa takdang petsa.

Pagsasauli ng mga Materyal sa 
Aklatan
Ang mga petsa kung kailan dapat isauli ang mga bagay, ay 
nasa resibong ibinigay sa inyo sa paglabas ninyo. Ang mga 
bagay ay dapat maisauli sa Aklatan sa araw ito nakatakda 
hanggang sa oras ng pagsara. Maaring isauli lamang ang 
mga materyal ng aklatan sa oras, nang mahiram naman ng 
ibang tao. Mayroon mga hulugan ng aklat sa bawat lokasyon 
para sa inyong kaginhawaan. Ang mga materyal na hiniram 
mula sa isang sangay ay maaring isauli sa ibang sangay na 
nasa sistema ng aklatan.

Anong MAyroon ito 
PArA sA inyo?
Programa para sa lahat
Para sa mga Maliliit na Bata - Karamihan sa mga lokasyon 
ng Aklatan ay naghahandog ng salaysayan para sa mga 
maliliit na bata mula pagkasanggol hanggang limang taong 
gulang.

Para sa Mga batang nasa gulang na pumapasok sa 
paaralan - Mayroong mga Samahan ng Pagbabasa (Reading 
Club) espesyal na mga pagdiriwang at mga programa sa tag-
init ay ginaganap sa halos lahat ng mga lokasyon ng aklatan. 

Para sa mga Kabataan - Ang mga espesyal na pagdiriwa ay 
ginaganap sa ibang mga lokasyon.

Para sa mga nasa gulang - Ang mga Aklatan ay may mga 
nagtatalumpati, nag dedemonstrasyon, mga book club at 
seminar tungkol sa ibat ibang mga paksa.

Para sa mga Matatanda - Ang mga espesyal na pandiriwa 
at book club ay ginaganap sa ilang mga lokasyon.

Para sa kalendaryo ng mga programa ng Aklatan, 
pandiriwa at mga serbisyo, tingnan sa website ng Aklatan sa 
mississauga.ca/library. 

Mga serbisyo sa sanggunian
Lahat ng mga sangay ay mayroong mahalagang mga materyal 
na sanggunian, kasama rito ang mga encyclopedia at 
diksyonaryo. Ang mga kaibuturang materyal na sanggunian ay 
magagamit mula sa Mississauga Central Library, kasama ang 
mga ulat ng mga kompanya, mga dokumento ng gobyerno, 
kalye at direktoryo ng pangangalakal. 

Pag-photocopy
Ang mga photocopiers ay magagamit sa lahat ng mga 
lokasyon ng aklatan. Ang pagkokopya ay nasa isailalim ng 
mga batas ng karapatan sa pagkopya.

Mga Palabas at Pagtanghal ng 
sining
Ang mga display at pagtanghal ng sining ay makikita sa halos 
lahat ng mga sangay. Ang galeriya ng sining at pang-display 
na kagamitan ay maaring upahan ng buwanan. Para sa 
impormasyon sa pagrereserba tawagan ang inyong pampook 
na sangay ng aklatan.

Ang Pamimigay 
ng Flyer at Poster
Gusto ba ninyo itatag ang inyong 
workshop, palabas o display sa 
komunidad? Kailangan pa ng 
mga miyembro o mga boluntaryo 
para sa inyong komunidad o ang 
non profit na grupo? Ang Aklatan 
ang magpapamigay ng mga flyers 
at posters, para sa komunidad 
at sa non profit groups sa mga 

lokasyon ng sangay. Para sa impormasyon ng pagpapaskel 
ng pangkomersyo, tawagan ang opisina ng Pagpapabuti ng 
Komunidad ng Aklatan (Community Development office) sa 
905-615-3200, ekstensyon 3471.

Mga kuwarto para sa pulong
Kailangan ba ninyo ng kuwarto upang iganap ang buwanang 
pulong? Ang Aklatan ay may mga kuwartong pang pulong 
at auditoryum na maaaring upahan. Para sa impormasyon 
sa pagpapareserba tawagan ang City of Mississauga, Mga 
Serbisyo para sa mga Kostomer (Customer Service) sa  
905-615-4100

Magpareserba ng Paglibot ng 
Mississauga Central Library
Ang Paglibot ng Mississauga Central Library, ay isa sa 
pinakaabalang punong aklatan sa Canada at ito ay panayang 
inihahandog. Kung ang inyong samahan, o klase sa paaralan 
o negosyo ay gustong libutin ang Mississauga Central Library 
at ang maraming mapagkukunan nito tawagan ang  
905-615-3500 upang makipag-ayos. 

Pampook na kasaysayan
Mayroong malaking koleksyon ng magagarang, luma at 
bihirang mga materyal, na may kaugnayan sa kasaysayan 
ng Mississauga at Peel County, para sa paggamit sa loob 
ng aklatan, kasama rito ang mga iskrapbuk, microfilm, mga 
pampook ng artsibo, at isang malaking koleksyon ng mga 
larawan. Mga materyal na Genealogical na kasama ang 
International Genealogical IndexTM at Ancestral FileTM

ANG INYONG KARD 
NG AKLATAN AY ANG 
SUSI
Ang kard ng aklatan ay LIBRE para sa 
mga naninirahan sa Mississauga o sa mga 
nagtratrabaho, nag-aaral o may ari-arihan sa 
Mississauga. 

Magagamit ninyo ang gumaganang kard upang 
humiram ng mga materyal mula sa anumang 
lokasyon ng aklatan. Upang makakuha ng 
kard ng aklatan, magdala ng mapagkikilanlan 
na may pangalan at tirahan ninyo. Kung may 
mga pagbabago, tulad ng pangalan, tirahan o 
telepono, ipaalam sa tauhan kaagad. May bayad 
sa mga kard na nawala, nasira, nakalimutan o 
nanakaw. 

tungKoL sA 
PAghihirAM: 
Halos lahat ng mga aklat, cassette, CD at CD-ROM ay 
mahihiram hanggang sa tatlong linggo. Halos lahat ng 
mga DVD, video at magasin ay mahihiram ng isang linggo.

MAAri KAyong 
huMirAM ng
Mga aklat
Lampas sa isa't kalahating milyong bagay ang magagamit 
sa Sistema ng Aklatan ng Mississauga.

Mga magasin
Nagbibigay ng paraan sa mapagkukunan ng higit sa isang 
libong mga magasin.

Mga DVD, Video at CD
Malawak na hanay ng materyal ang magagamit, kasama 
na rin ang iba't ibang uri ng wika sa mga audio-visual 
na materyal. Mga koleksyon ng musika at mga salitang 
inihayag na mapakikinggan na nakalagay sa audio cassette 
at CD.

Mga ipinahihiram sa maiksing 
panahon (Lightning Loans) 
Ang koleksyon na ito ay bibigyan pagkakataon ang mga 
kostumer na mahanap ang isang bagong labas na best 
seller o mabentang bagay na nasa iskaparati kahit na 
mahaba ang listahan ng pag-iintay ng paghiram nito. Ang 
Lightning Loans ay magagamit sa lahat ng mga lokasyon 
ng sangay. Mahihiram ang mga aklat ng 7 araw. Ang mga 
DVD ay mahihiram ng 3 araw. Ang Lightning Loans ay hindi 
maaring ireserba o pabago.

Mga Pedometer
Wala kayong pedometer?
Ang Maging Aktibo Mississauga (Get Active Mississauga) 
at ang Mississauga Library System ay nagkatambal upang 
madali kayong makakuha ng isa. Bumisita sa isa sa aming 
mga lokasyon ng aklatan at humiram ng pedometer (tulad 
ng aklat) hanggang 3 linggo!



Mga serbisyong Espesyal
Mga aklat na palabas (Books to Go)
Ang Books to Go ay isang pasadyang serbisyo sa aklat na 
inaalay ng Departamento ng Pansariling silid ng Magbabasa 
ng Aklatang Sentral ng Mississauga (Mississauga Central 
Library’s Readers’ Den Department)  Isang serbisyo na 
pinapayagan ang mga gumagamit na patakbuhin ang sarili 
nilang book club na susuportahan sila ng aklatan sa mga 
materyal.

Ang mga gumagamit sa aklatan ay maaaring pumili ng 
pamagat ng kanilang book club o humingi ng tulong sa 
pamagat na bagay sa kanilang grupo.

Kapag nakapili na ng pamagat,  ang mga aklat (hanggang 
15 kopya) ay nakahanda na ng humigit kumulang sa isang 
buwan pagkatapos ng paunang paghiling. Sa book club 
package, ipagkakaloob sa inyo, kasama na ang talambuhay 
ng sumulat, mga pagsusuri ng aklat at mga katanungan 
sa patnubay ng pagbabasa upang matulungan patakbuhin 

ang talakayan sa inyong book 
club. Tawagan ang 905-615-
3200, ekstensyon 3544 para sa 
karagdagang impormasyon.

Pambatang Mag-dayal-
ng-kuwento (Dial-A-Story)
Makinig sa bagong kuwento 
para sa batang wala pa sa 
gulang makapag-aral, sa 
bawat linggo sa kaginhawaan 
ng inyong tahanan. Tumawag 

kung gaano kadalas ninyong gusto, anumang oras ng araw. 
Upang makining sa isang kuwento tumawag sa 905-615-
3500 at piliin ang #4.

Homebound Service  
Ang Homebound Service ay ang pagserbisyo sa mga 
gumagamit ng aklatan na hindi makalabas sa kanilang 
tahanan dahilan sa kanilang kalagayan. Tawagan ang  
905-615-3500, ekstensyon 3544, para sa karagdagang 
impormasyon.

Mga Wika
Ang Aklatan ay nag-aalay ng mga materyal sa 22 na 
mga wika at ang suporta ng komunidad ay malugod na 
tinatanggap. Makakakuha kayo ng mga kit ng kurso upang 
matutunan ang maraming wika mula sa lahat ng mga sangay.

Mga Aklat na Malaking Imprenta
Ito ay makukuha mula sa lahat ng mga sangay. Ang ibang 
mga aklat at palipat-lipat sa mga sangay, kaya parating 
mayroong mapagpipilian ng mga bagong pamagat.

Mga Computer na Panggamit ng 
Publiko
Ang publiko ay makakagamit ng Internet sa lahat ng 
lokasyon ng aklatan. Ang mga workstation ay mayroong 
USB keys.

heritage E-Books Collection
"E-Book" ay electronic book na nasa digital version ng isang 
aklat na ginawang mas mahusay basahin kapag nasa screen. 
Ang Aklatan ay kasalukuyan ginagawang digitized ang Ang 
Hanay ng Aming Mana (Our Heritage Series) ng mga aklat ng 
pampook na kasaysayan. Ito ay buong teksto at mahahanap.
Pumunta sa mississauga.ca/library
* I-klik sa Mga Aklat at Pagbabasa (Books and Reading) 
* I-klik sa eBooks

Mga Magasin mula sa Bahay 
Paaralan o opisina - 24/7
Ang mga buong teksto mula sa mga popular na mga magasin 
ay makukuha on-line kapag mayroon kayong library kard na 
gumagana, para sa inyong kasiyahang pagbabasa. 
Pumunta sa mississauga.ca/library
* I-klik sa Books and Reading (Mga Aklat at Pagbabasa) 
* I-klik sa eMagazines
*  I-scroll pababa upang hanapin ang naka-alpabetong pamagat 

at paksang nakalista sa lahat ng mga magasin na makukuha. 

Pananaliksik mula sa Bahay, 
Paaralan o opisina - 24/7
Ang mga database na nagbibigay ng paraan sa sanggunian ng 
e-books, peryodiko at mga lathala sa magasin, akademyang 
pahayagan, pagsusuri ng aklat at marami pa. Magsuri sa higit 
na 60 sa e-resources na sinasakop ang iba't ibang paksa kasama 
ang kalusugan, pangangalakal, balita sa mundo, literatura, isport, 
sining at aliwan. Sa inyong gumaganang Missisauga library kard, 
makakapagsaliksik kayo mula sa bahay, paaralan o opisina. 
Pumunta sa mississauga.ca/library
*  I-klik sa Library Catalogue (Katalogo ng Akalatan) (sa may 

kanan ng screen)
*  I-klik sa Research Resources (Mapagkukunan ng Pananaliksik) 

(sa itaas ng mga tab)
*  I-klik sa Find articles and more....(Hanapin ang mga lathala at 

iba pa...)
*  I-scroll pababa para hanapin ang listahan ng lahat ng 

magagamit na mapagkukuhanan.

Magpareserba ng Computer
Maaaring magpareserba ng sesyon upang gumamit ng computer 
ng aklatan sa pamamagitan ng inyong gumaganang library kard, 
mula sa inyong bahay o sa aklatan.

WirelessMississauga
Makukuha ng libre ang Internet sa halos lahat ng mga lokasyon 
ng Aklatan sa Mississauga, sa paggamit ng inyong wireless na 
laptop at ng gumaganang library kard ninyo. Alamin mula sa mga 
tauhan ng inyong pampook na aklatan ang pagkakagamitan nito. 

Mga bayad sa lumipas sa takdang 
petsa ng pagsauli
tungkol sa paghihiram: 
Halos lahat ng mga aklat, cassette, CD at CD-ROM ay mahihiram 
hanggang sa tatlong linggo. Halos lahat ng mga DVD, video at 
magasin ay mahihiram ng isang linggo.

Paano Maiiwasan ang mga Bayad 
sa lumipas sa nakatakdang petsa 
ng pagsauli
Pagbabago ng mga Materyal mula sa Aklatan - 
isang magagamit na tip
Halos lahat ng mga materyal mula Aklatan ay mababago. 
Pagbabago ng mga bagay:

* kapag on-line pumunta sa mississauga.ca/library o sa Aklatan
* sa telepono 905-615-3500, pindutin ang 2

Ang mga bagay na hindi maaring ipabago, ay dapat isauli sa 
Aklatan sa takdang petsa.

AKLATAN
LAHAT NG TUNGKOL SA INYONG

ANG INYONG KARD NG AKLATAN AY 
ANG SUSI

TAGALOG

Porma #303 Binago Jan 09 
This brochure has been translated by the City of Mississauga’s translation company, All Languages Ltd.

Bumisita sa website ng Aklatan sa mississauga.ca/library

Baguhan sa Canada?
sumali sa Aklatan. ito’y libre!

*  Tulungan ang inyong anak magtagumpay sa paaralan
*  Tutunan ang tungkol sa mga serbisyo para sa mga baguhan
*  Kumuha ng impormasyon tungkol sa paghanap ng trabaho
*  Humiram ng mga aklat, magasin, CD at DVD sa maraming wika
*  Gumamit ng kompyuter at mag-Internet 
*  Mga programa para sa lahat ng edad
*  Maglibang kasama ang inyong pamilya

Mississauga Library System  
(Ang Sistema ng Aklatan ng Mississauga)
301 Burnhamthorpe Road West
Mississauga ON L5B 3Y3
Telephono: 905-615-3500 
Fax: 905-615-3625
E-mail address: library.info@mississauga.ca
Website: mississauga.ca/library


