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City of Greater Dandenong Libraries
Greater Dandenong has two library branches, one in Springvale and one in
Dandenong. The libraries offer a wide range of reading, educational and
leisure experiences, including:


Latest novels or children's books



Ebooks and online resources



Materials in over 20 community languages



Language or literacy assistance



DVDs



Newspapers



Greater Dandenong کتابخانه های دندینانگ کالن
 و دیگری درSpringvale  یکی از آن ها در،دندینانگ کالن دارای دو کتابخانه می باشد
 تعلیمی و تفریحی را، این کتابخانه ها طیف وسیعی از مواد خواندنی. استDandenong
3 بشمول،پیشکش می کنند
تازه ترین ناول ها (قصه ها) یا کتاب های اطفال



کتاب های الکترونیکی و منابع آنالین



 زبان رایج در جامعه15 مواد خواندنی به بیشتر از



کمک در زبان و سواد آموزی



دی وی دی ها



روزنامه ها



Internet access

دسترسی به انترنت





Educational activities

فعالیت های تعلیمی





Friendly staff who are here to help you

کارمندان مهربانی که برای کمک به شما حاضرند



It is free to join the library and membership is available to all Victorian
residents upon proof of current residential address.
Springvale Library: 411 Springvale Road, Springvale
Dandenong Library: 225 Lonsdale Street, Dandenong
Library opening hours:

عضویت در کتابخانه رایگان است و در صورتی که آنها ثبوت آدرس کنونی محل سکونت
. کارت عضویت کتابخانه به تمام باشندگان ایالت ویکتوریا داده می شود،را ارائه کنند
411 Springvale Road, Springvale 3Springvale کتابخانه
225 Lonsdale Street, Dandenong 3Dandenong کتابخانه
:ساعات کار کتابخانه

Dari

دوشنبه تا جمعه 2 3صبح –  2شام
شنبه 25 3صبح –  0بعد از ظهر
یکشنبه 21 3ظهر –  0بعد از ظهر
روزهای رخصتی عامه معین 0 – 1 3بعد از ظهر
برای معلومات بیشتر راجع به کتابخانه های دندینانگ کالن ،با شماره 1300 630 920
تماس بگیرید و یا به  cgdlibraries@cgd.vic.gov.auایمیل کنید .اگر ضرورت
دارید که به زبان خود تان با کسی صحبت کنید ،از طریق تلیفون شمارۀ  13 14 50با
 TISتماس بگیرید و از آنها بخواهید که ارتباط شما را با  0399 039 029بر قرار
نمایند.

Monday to Friday: 9am - 9pm
Saturday: 10am - 5pm
Sunday: 12pm - 5pm
Selected public holidays: 2pm - 5pm
For more information contact the Greater Dandenong Libraries on
1300 630 920 or email cgdlibraries@cgd.vic.gov.au. If you need to
speak to someone in your own language contact TIS on 13 14 50 and
ask them to connect you to 1300 630 920.

