
ਔਕਨਾਗਨ ਆਉਣ ਲਈ 
ਸਵਾਗਤ 

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਾਂ 
ਦੀਆ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉਪਲੱਬ੍ਧ ਹਨ  I 

ਸਾਨੂ ਵਮਲਣ ਲਈ ਆਉ : 

 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀਆ 
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ  ਇਸਨੂੂੰ  ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ 
ਲਈ ਦੋ ਆਈ. ਡੀ ਜਰਰੂੀ ਹਨ ਵਜਸਦੇ 
ਵਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰ ੱਸ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ I 

 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਸਦੇ 
ਵਵਚ ਇੂੰਟਰਨੇਟ ਦਾ ਕੁਨ ਕਸ਼ਨ ਹ  ਤੇ 
ਵਰਡ ਪਰੋਸ ਵਸੂੰਗ (Word processing) 
ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬ੍ਧ 
ਹਨ I 

 ਵਾਇ-ਫਾਈ (Wifi) ਕੁਨ ਕਸ਼ਨ ਵੀ 
ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ I 

 ਪਕਤਾਬ੍ਾਾਂ-ਪਫ਼ਲਮਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਾਂ ਵੀ 
ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਰਾਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾ ਆਨਲਾਇਨ 
ਉਧਾਰ ਲ  ਸਕਦੇ ਹੋ I 

 ਕਈ ਬ੍ਰਾਾਂਚਾਾਂ ਵਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਸਿੱਖਣ 
ਦੀਆ ਕਲਾਸਾਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬ੍ਧ ਹਨ I 

 ਨਵੇਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੱਖਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਆਨਲਾਇਨ ਸਾਧਨ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I 

 ਤੁਸੀ ਾਂ ਿਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ 
ਹਨੁਰ ਵਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਬ੍ਚੇ ਨੂੂੰ  ਕਹਾਣੀ 
(ਸਟੋਰੀ) ਟਾਈਮ ਤੇ ਲ  ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਨਵੀ ਟ ਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ I 

 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ੍ ਦੇਣ ਵਵਚ 
ਖੁਸ਼ੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਾਾਂਗੇ I 

      ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਵਮਲਾਾਂਗੇ I 

      www.orl.bc.ca Punjabi 
Punjabi

orl.bc.ca

WELCOME! 
The library offers many FREE services 
to help you. 

Visit us to: 

 Get a library card.  It is free.  You 
need two pieces of 
identification, with your name 
and address. 

 Use a computer to access the 
Internet, word processing, and 
online resources.   

 Connect to free Wi-Fi. 
 Borrow books, movies, and 

more at a library branch or 
online. 

 At some branches, attend classes 
to learn and practice English. 

 Download online resources, 
including English materials for 
new learners. 

 Come to a program and learn 
new things! Bring your children 
to a story time or come and try 
new technology. 

 Connect with library staff.  We 
love to answer your questions! 

See you soon! 

www.orl.bc.ca  


