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City of Greater Dandenong Libraries

Thư Viện của Thành phố 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:

Thành phố Greater Dandenong có hai chi nhánh thư viện, một ở
Springvale và một ở Dandenong. Thư viện cung cấp đủ các loại sách
báo phương tiện giải trí và giáo dục gồm:



Latest novels or children's books



Các tiểu thuyết mới nhất hay sách thiếu nhi



Ebooks and online resources



Sách điện tử và các tiện ích trực tuyến



Materials in over 20 community languages



Sách vở tài liệu bằng trên 20 ngôn ngữ cộng đồng



Language or literacy assistance



trợ giúp ngôn ngữ hay đọc viết



DVDs



Đĩa DVD



Newspapers



Báo



Internet access



Truy cập internet



Educational activities



Sinh hoạt mang tính giáo dục



Friendly staff who are here to help you



Các nhân viên thân thiện luôn giúp đỡ quý vị

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

Việc gia nhập làm hội viên thư viện hoàn toàn miễn phí và dành cho
tất cả cư dân sinh sống tại Victoria xuất trình được giấy chứng nhận
địa chỉ cư trú.

Springvale Library: 411 Springvale Road, Springvale

Thư viện Springvale: 411 Springvale Road, Springvale

Dandenong Library: 225 Lonsdale Street, Dandenong

Thư viện Dandenong: 225 Lonsdale Street, Dandenong

Library opening hours:

Giờ mở cửa thư viện:

Vietnamese

Monday to Friday: 9am - 9pm
Saturday: 10am - 5pm
Sunday: 12pm - 5pm
Selected public holidays: 2pm - 5pm

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 9 giờ tối
Thứ Bảy: 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Chủ Nhật: 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều
Các ngày lễ chọn lọc: 2 giờ đến 5 giờ chiều

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.

Muốn biết thêm thông tin xin liên lạc với Thư viện của Thành
Phố Greater Dandenong qua số 1300 630 920 hay email về địa
chỉ cgdlibraries@cgd.vic.gov.au. Nếu quý vị cần nói chuyện với
một nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, xin gọi TIS qua số 13
14 50 và nhờ họ gọi số 1300 630 920.

