
Tagalog
菲律賓文版

Pampublikong
Silid-Aklatan ng Taipei
Multicultural Information Center

◆Oras ng pagbubukas 
Martes-Sabado 08:30-21:00
Linggo at Lunes 09:00-17:00

◆Upang maging miyembro, ang mga mamamayan ng 
Taiwan ay kinakailangang magdala ng papel na 
pagkikilanlan, tulad ng lisensya sa pagmamaneho,o 
rehistrasyon ng mga pag-aari. At ang mga dayuhan 
ay kailangang ipakita ang kanilang pasaporte o 
“Alien Certificate”.

◆Ang mga miyembro ay maaring humiram hangang 
15 aklat, at 30aklat naman para sa pampamilyang 
membership card, na may palugit hangang 30 araw 
lamang. 5 Audio-Visual na Materyal sa bawat 
miyembro ang limitasyon sa panghihiram naIto ay 
maaaring hiramin sa loob ng 14 na araw lamang.

◆Mayroong mga pahayagan sa mga banyagang wika 
sa Multicultural Information Center. 

◆Ang Circulation Service ay ayon sa mga regulasyon 
ng Taipei Public Library.

◆Mga gawaing pang-edukasyon, seminar, work-
shop o eksibisyon batay sa tema ay minsanang 
ginaganap sa Multicultural Information Center.

Ang mga koleksyon ng Multicultural Center ay 
magagamit sa mga sumusunod na wika: Tagalog, 
Korean, Vietnamese, Indonesian, Hindi, Malay, 
Thai, at Burmese. Maraming iba't ibang uri ng 
mga koleksyon, kabilang ang: mga aklat,
periodical, pahayagan, polyeto, at audio-visual 
na mga materyales. Holding library card, maaari 
mong hiramin ang mga libro sa bahay! Tayo’y 
magbasa !
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Libreng Circulation Service
Tamasahin ang nakakarelaks
na lugar ng pagbabasa

Libreng Circulation Service
Tamasahin ang nakakarelaks
na lugar ng pagbabasa

Circulation Service

Extension Services



Hintayin hanggang dumating ang abiso, 
pagkatapos, kunin ang materyal na iyong 
nai-book.

Karamihan sa aming mga sangay sa
aklatan ay nagbibigay din ng mga New 
Immigrants Resources. Tayo’y magbasa !

Paghahanap ng mga material
1.Pumasok sa website ng Taipei Public Library, 

sistema ng paghahanap ng koleksyon ng aklatan, 
ihudyat ang pangalan ng aklat, e-click ang 
"Search" upang hanapin ang materyal.

1.Maglagay ng "Hold" sa online.

2. Ilagda ang numero ng library card at password.

4.Maaari mong piliin ang iyong gustong paraan ng mga 
abiso (Text Message, Email, o Telepo no), 
pagkatapos, e-click ang "Add" upang makumpleto ito.

3.Maaari mong piliin ang sangay ng aklatan na 
iyong gusto.

2.Pumasok sa Advance Search.

3.Maaari mong e-click ang “special collection " 
upang hanapin ang impormasyon sa wika na 
yong napili.

Library Collection Holding Service


