
Ansley Grove Library
350 Ansley Grove Rd.,

Woodbridge, ON L4L 5C9

Bathurst Clark Resource Library
900 Clark Ave. W.,

Thornhill, ON L4J 8C1

Dufferin Clark Library
1441 Clark Ave. W.,

Thornhill, ON L4J 7R4

Kleinburg Library
10341 Islington Ave. N.
Kleinburg, ON L0J 1C0

Maple Library
10190 Keele St.,

Maple, ON L6A 1G3

Pierre Berton Resource Library
4921 Rutherford Rd.,

Vaughan, ON L4L 1A6

Woodbridge Library
150 Woodbridge Ave.,

Woodbridge, ON L4L 2S7

905-653-READ (7323)
www.vaughanpl.info

למעלה מ-500,000 פריטים, ביניהם:
•  רבי מכר, ספרים חדשים וישנים, מגזינים, תקליטורים, 

סרטים על די.וי.די., ספרים אלקטרוניים, ספרים על טייפ, 
סרטי וידאו, עיתונים, מאגרי נתונים, אוספים מיוחדים ועוד

חומר בשפות רבות  

גישה למידע:
סיוע במחקר   •

•  גישה חופשית לאינטרנט, לתוכנות וורד, אקסל 
ופאורפוינט של מיקרוסופט במחשבי הספרייה
גישה אלחוטית לאינטרנט במרבית הספריות  •

צוות עובדים ידידותי ושמח לסייע:
המלצות לקריאה  •

סיוע בשיעורי בית  •
מידע וסיוע לקהילה  •

שירותים אחרים:
מגוון פעילויות ואירועים   •

משאבים לסיוע במציאת עבודה  •
סדנאות חינם ללימוד שימוש במחשב  •

הזדמנויות להתנדבות  •
משאבים לעסקים  •

 •  חדר ישיבות מצויד, חדרי לימוד
וחדרי פגישות להשכרה
השאלה בין-ספרייתית  •

•  השאלות ארוכות לתושבים המרותקים לביתם
מדפסות/מכונות צילום לשירותכם  •

הרשומה שלך בספרייה
באפשרותכם להיכנס לרשומה שלכם בספרייה להזמנת ספרים 

ולהארכת תקופת ההשאלה, 24/7. גישה לרשומה אפשרית 
על ידי הקלדת מספר כרטיס הספרייה וארבע הספרות של הקוד 

 www.vaughanpl.info -הסודי ב

אירועים ופעילויות בספרייה
מתינוק ועד קשיש, בספרייה מבחר גדול של פעילויות חינם  

 שמתאימות לכל גיל! קחו עותק של החוברת  
The Library@ או בקרו באתר האינטרנט.

משלוח דוא"ל לספרן/ית
 ?VPL יש לכם שאלת מחקר או זקוקים למידע נוסף על שירותי

 שאלו את "דוא"ל לספרן/ית". בקרו ב-
www.vaughanpl.info/email_librarian

www.vaughanpl.info  :אתר אינטרנט
ניתן לקבל רבים משירותי הספרייה מהבית, מהעבודה או מבית 

הספר, 24/7. אפשר לחפש בקטלוג ובמאגרי הנתונים, להזמין 
ספרים או פריטים אחרים, לשאול שאלות ולחקור משאבים 

נוספים. 

הצהרת כוונות
הספרייה הציבורית של ווהן תורמת להצלחת הקהילה 

המגוונת והמתפתחת בווהן, ומשרתת את צרכי המידע, 
 הלימודים, הפנאי והתרבות שלה 
באווירה בטוחה ומסבירת פנים.

והמשאבים של הספרייה שלכם גלו את השירותים

לספריות הציבוריות של ווהן 
ברוכים הבאים



כל מי שגר, עובד, לומד תכנית מלאה בבית ספר או בעל נכס 
מקרקעין בעיר ווהן זכאי לקבל כרטיס ספרייה ללא תשלום. נא 

להביא תעודה מזהה שכוללת את שמך וכתובתך לכל אחד מסניפי 
.(VPL) הספרייה הציבורית של ווהן

ילדים מתחת לגיל 13 זכאים לקבל כרטיס ספרייה לילד; הורה או 
אפוטרופוס חייב לחתום על הכרטיס. שאל אותנו לקבלת פרטים 

נוספים.

במקרה שכרטיס אבד או נגנב, נא להודיע לנו מיד. נא להודיע לנו 
על כל שינוי כתובת או מספר טלפון. 

מה המספר הסודי שלי וכיצד אני יכול לקבל אותו? 
המספר הסודי בעל ארבע ספרות נבחר על ידך בשעת ההרשמה 

לקבלת כרטיס ספרייה. המספר הסודי מאפשר רק לך גישה 
לרשומה שלך בספרייה. המספר הסודי נחוץ כדי לבדוק את 

הרשומה שלך בספרייה, להאריך תקופות השאלה דרך אתר 
האינטרנט, ומאפשר גישה לשירותים נוספים אחרים שמוענקים 
על ידי הספרייה. אם שכחתם את המספר הסודי, גשו לכל אחד 

מסניפי הספרייה עם תעודה מזהה. 

כיצד ניתן להזמין פריט? 
פשוט עיינו בקטלוג ובקשו להזמין פריט. לנוחותכם, הפריטים 

יישלחו לסניף הספרייה על פי בחירתכם. 

להזמנת פריט:
בטלפון: 905-653-7323  •

 www.vaughanpl.info/email_librarian בדוא"ל  •
 או היכנס לרשומה שלך בספרייה ב- 

www.vaughanpl.info
על ידי בקשת עזרה מאחד העובדים  •

כיצד נרשמים לקבלת הודעות בדוא"ל?
ניתן לקבל הודעות מהספרייה באמצעות דוא"ל במקום בטלפון. 
הרשמו לקבלת הודעות בדוא"ל כדי לקבל הודעות לגבי פריטים 

שהזמנתם, פריטים שיש להחזירם בקרוב, ופריטים שמועד 
החזרתם עבר. לקבלת פרטים נא לשאול את העובדים או לבדוק 

באתר האינטרנט. 

מה אפשר לעשות עם כרטיס ספרייה?
•  לשאול ספרים, סרטים, מגזינים ומוזיקה - אין הגבלה על 

מספר הפריטים
•  לקבל גישה לאינטרנט, ולתוכנות וורד, אקסל, או פאורפוינט 

של מיקרוסופט במחשבי הספרייה
להזמין ולשמור פריטים  •

•  לערוך חיפושים במאגרי נתונים ולגלות אוצרות מידע 
מפרסומים אקדמיים ומעיתונים

להזמין חדר לימוד  •

כמה זמן ניתן להחזיק פריטים?
מרבית הספרים, הספרים האלקטרוניים, ספרים מוקלטים  

ותקליטורים - 3 שבועות

 מרבית הסרטים על די.וי.די., סרטי וידאו, מגזינים וספרי 
Fast Track - שבוע אחד

ניתן להחזיר פריטים לכל אחד מסניפי הספרייה. תיבות להחזרת 
ספרים פתוחות 24 שעות ביממה.

*תקופת ההשאלה עשויה להיות קצרה יותר לפריטים שהביקוש להם 
גבוה.

כיצד אפשר להאריך השאלת פריט? 
ניתן להאריך השאלה עד שלוש פעמים, אם אין משתמש אחר 

 .Fast Track שממתין לפריט. לא ניתן להאריך פריטי

להארכת השאלת פריט:
•  בעזרת שירות הטלפון האוטומטי: 905-709-0672, 

24/7
 •  על ידי גישה לרשומה שלך בספרייה ב:

www.vaughanpl.info
•  בטלפון מספר 905-653-7323 או על ידי ביקור בסניף 

הספרייה שלך במהלך שעות העבודה הרגילות.

מה קורה אם אני מאחר בהחזרת פריטים?
פריטים שמוחזרים באחור מחויבים בתשלום קנס. מידע נוסף 

נמצא על "סימניות הקנס" שניתן למצוא בכל אחד מסניפי 
הספרייה וכן באתר האינטרנט שלנו. 

 כרטיס חבר בספרייה ניתן 
ללא תשלום! 


