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MULTNOMAH COUNTY LIBRARY SERVICES
Những chương trıǹh và phuc̣ vu ̣của thư viêṇ Quâṇ Multnomah

Vietnamese Storytime - Đoc̣ Truyêṇ tiếng Việt
Holgate Library       503-988-5389

Vietnamese Computer Classes - Lớp daỵ & phòng máy điện toán có người Việt trợ giúp 
Gregory Heights Library                503-988-5386
Midland Library                              503-988-5392

Free Learning Languages Online - Hoc̣ ngôn ngữ của những nước khác miễn phı́
      www.multcolib.org/LiveMocha.com

Other types of Events ( English only) - Các thể loại khác ( giao tiếp bằng tiếng Anh )

■ Arts and Craft - Nghệthuật & Thủ công
■ Book club & discussion group- Nhóm thảo luận về sách
■ Chess club - Nhóm chơi cờ vua
■ Citizenship - Lớp học thi quốc tịch
■ Computer Class -  Lớp học về máy điện toán & ứng dụng
■ Cultural Celebrations & festivals -  Các lễ hội văn hóa 
■ Early Reading Skills - Kỷ năng đọc sách cho các em bé
■ Exhibitions - Các cuộc trưng bày chủ đề đa dạng
■ For Teens: Teen Lounge or Teen Council-- Phòng vui chơi, họp mặt cho thanh thiếu niên

Homework Center- Trợ giúp làm  bài tập của trường
Teen Anime Club- Nhóm thanh thiếu niên yêu thích Anime
Taiko for Teen- Nghệ thuật chơi trống Taiko

■ GED preparation- Trợ giúp chuẩn bị thi GED
■ Job Seekers- Trợ giúp người tìm việc làm
■ Language Learning : Talk Times/ Language Exchange - Trao đổi và thực hành nói chuyện tiếng Anh
■ Lectures & Author Talks- Các bài thuyết trình & những cuộc nói chuyện của các tác giả sách.
■ Money & Finances- Trợ giúp thảo luận về các vấn đề ngân sách & tài chính 
■ Performances - Các cuộc trình diễn 
■ Storytimes - Nhóm đọc truyện

https://maps.google.com/maps?ie=UTF-8&q=Holgate+Library&fb=1&gl=us&hq=Holgate+Library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,11971466545311172068&ei=3Rd_UZi8DajfigK_z4GICQ&ved=0CH8Q_BIwAA
https://maps.google.com/maps?ie=UTF-8&q=Holgate+Library&fb=1&gl=us&hq=Holgate+Library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,11971466545311172068&ei=3Rd_UZi8DajfigK_z4GICQ&ved=0CH8Q_BIwAA
https://maps.google.com/maps?ie=UTF-8&q=Holgate+Library&fb=1&gl=us&hq=Holgate+Library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,11971466545311172068&ei=3Rd_UZi8DajfigK_z4GICQ&ved=0CH8Q_BIwAA
https://maps.google.com/maps?ie=UTF-8&q=Holgate+Library&fb=1&gl=us&hq=Holgate+Library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,11971466545311172068&ei=3Rd_UZi8DajfigK_z4GICQ&ved=0CH8Q_BIwAA
https://maps.google.com/maps?ie=UTF-8&q=Holgate+Library&fb=1&gl=us&hq=Holgate+Library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,11971466545311172068&ei=3Rd_UZi8DajfigK_z4GICQ&ved=0CH8Q_BIwAA
https://maps.google.com/maps?ie=UTF-8&q=Gregory+Heights+Library&fb=1&gl=us&hq=Gregory+Heights+Library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,1538721792699559962&ei=Vxh_UeuYCKHKigLtt4CAAg&ved=0CIIBEPwSMAA
https://maps.google.com/maps?ie=UTF-8&q=Gregory+Heights+Library&fb=1&gl=us&hq=Gregory+Heights+Library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,1538721792699559962&ei=Vxh_UeuYCKHKigLtt4CAAg&ved=0CIIBEPwSMAA
https://maps.google.com/maps?hl=en&ie=UTF-8&q=midland+library&fb=1&gl=us&hq=midland+library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,5876627871785372711&ei=Xhl_UaORA6GwiQKZ-IDACA&sqi=2&ved=0CHwQ_BIwAw
https://maps.google.com/maps?hl=en&ie=UTF-8&q=midland+library&fb=1&gl=us&hq=midland+library&hnear=0x54950b0b7da97427:0x1c36b9e6f6d18591,Portland,+OR&cid=0,0,5876627871785372711&ei=Xhl_UaORA6GwiQKZ-IDACA&sqi=2&ved=0CHwQ_BIwAw


HOW TO SEARCH VIETNAMESE MATERIAL ON CATALOGUE
( Cách tìm thư liệu tiếng Việt trong bộ mục lục): 03 cách căn bản

■ Search: Điền vào ô này tiêu đề hoặc chủ đề cho mọi điều mà bạn cần tìm
■ Classic Catalog: Tìm trong trang mạng cũ trước đây
■ Advanced catalog search: Tìm với trang mạng mới 



How to search a book by a title - Tìm kiếm sách nếu biết tiêu đề của sách



How to search Vietnamese Martial Arts DVDs - Phim chưởng



How to search Vietnamese Children Audio Book- CD Đọc Truyện Trẻ em



How to search Korean films by Advanced Search- Tìm kiếm phim truyện Hàn quốc 



Search Vietnamese Items On Order - Tìm kiếm Thư liệu đang đặt hàng 
(through MCL new website)



Search Vietnamese Items On Order - Tìm kiếm Thư liệu đang đặt hàng
( through MCL classic catalog ) 



Tips for searching



Tips for searching (continued)


