Greek

City of Greater Dandenong Libraries

Βιβλιοθήκες του Δήμου του Greater Dandenong

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:

Το Greater Dandenong διαθέτει δύο παραρτήματα βιβλιοθηκών, ένα στο
Springvale και ένα στο Dandenong. Οι βιβλιοθήκες προσφέρουν μια μεγάλη
γκάμα βιβλίων, μορφωτικών και ψυχαγωγικών αντικειμένων, όπως:



Latest novels or children's books



Τα πιο πρόσφατα μυθιστορήματα και παιδικά βιβλία



Ebooks and online resources



Ηλεκτρονικά βιβλία (ebooks) και ηλεκτρονικούς πόρους



Materials in over 20 community languages



Υλικό σε περισσότερες από 20 κοινοτικές γλώσσες



Language or literacy assistance



Γλωσσικά και εκπαιδευτικά βοηθήματα



DVDs



DVD



Newspapers



Εφημερίδες



Internet access



Πρόσβαση στο διαδίκτυο



Educational activities



Εκπαιδευτικές δραστηριότητες



Friendly staff who are here to help you



Φιλικό προσωπικό που βρίσκεται εδώ για να σας βοηθήσει

It is free to join the library and membership is available to all Victorian
residents upon proof of current residential address.

Η εγγραφή στη βιβλιοθήκη είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη σε όλους τους
κατοίκους της Βικτώριας με την επίδειξη ενός αποδεικτικού της διεύθυνσης
κατοικίας τους.

Springvale Library: 411 Springvale Road, Springvale
Dandenong Library: 225 Lonsdale Street, Dandenong

Springvale Library: 411 Springvale Road, Springvale
Dandenong Library: 225 Lonsdale Street, Dandenong

Library opening hours:
Monday to Friday: 9am - 9pm

Ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 9 π.μ. – 9 μ.μ.

Greek

Saturday: 10am - 5pm
Sunday: 12pm - 5pm
Selected public holidays: 2pm - 5pm

Σάββατο: 10 π.μ. – 5 μ.μ.
Κυριακή: 12 μ. – 5 μ.μ.
Επιλεγμένες επίσημες αργίες: 2 μ.μ.- 5 μ.μ.

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.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις Βιβλιοθήκες του
Greater Dandenong στο 1300 630 920 ή στείλτε email στο
cgdlibraries@cgd.vic.gov.au. Αν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιον στη
γλώσσα σας επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και
Διερμηνείας (TIS) στο 13 14 50 και ζητήστε να σας συνδέσουν με το
1300 630 920.

