
THƯ VIỆN ĐÃ ĐÓNG CỬA ĐẾN KHI CÓ 

THÔNG BÁO THÊM 

 

Để giúp giảm thiểu sự lây lan của COVID-19, 

tất cả các Thư viện Công cộng San Rafael 

bao gồm Thư viện Trung tâm, Thư viện 

Pickleweed và Thư viện Trung tâm mua sắm 

Northgate, đã bị đóng cửa. 

 

Điều này phù hợp với lệnh chỉ đạo cư dân trú 

ẩn tại nhà trong ba tuần bắt đầu từ ngày 17 

tháng 3. Bạn có thể đọc thêm về đơn đặt hàng 

này tại đây. 

 

Đây là những gì chúng tôi hiện đang làm để 

đáp lại: 

 

• Chúng tôi miễn các khoản phạt của thư viện 

cho tất cả các vật liệu trong khi thư viện đóng 

cửa và khuyến khích các bạn nên giữ các vật 

liệu của bạn ở nhà. 

https://www.cityofsanrafael.org/seven-bay-area-jurisdictions-order-residents-to-stay-home/?fbclid=IwAR2Llc0hCynU1aa6b985anCnjqFbgeLZLZ95zFnBJnAp1odhvESu6Uco2dg


• Chúng tôi đang nỗ lực gia hạn cho tất cả các 

vật liệu cho đến khi thư viện mở cửa trở lại. 

 

• Chúng tôi đang giữ tất cả các vật liệu của 

bạn trên kệ và bạn có thể đến nhận khi thư 

viện mở cửa trở lại. 

 

• Chúng tôi đang trong quá trình gia hạn tất 

cả các vật liệu Link+ cho đến ngày 7 tháng 4. 

Nếu bạn có thắc mắc về các mục cụ thể trên 

tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với 

chúng tôi qua library@cityofsanrafael.org 

hoặc trò chuyện với chúng tôi trên mạng 

bằng "chat widget". Xin vui lòng cung cấp số 

thẻ thư viện của bạn, tên và họ. 

 

• Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với 

chúng tôi từ xa để được hỗ trợ cá nhân bằng 

cách trò chuyện với chúng tôi trên mạng 

bằng "chat widget" của chúng tôi nằm ở phía 

https://libraryh3lp.com/chat/san_rafael_downtown@chat.libraryh3lp.com?skin=26032
https://libraryh3lp.com/chat/san_rafael_downtown@chat.libraryh3lp.com?skin=26032


dưới bên trái của trang web của chúng tôi 

trong giờ mở cửa. 

 

• Chúng tôi đang quảng bá nhiều loại tài liệu 

kỹ thuật số và dịch vụ trực tuyến tại nhà, bao 

gồm: Sách điện tử và sách nói, phim trực 

tuyến, tạp chí kỹ thuật số và tin tức; Tìm 

hiểu them. 

 

Để biết thông tin và hướng dẫn mới nhất từ 

Marin Health Health & Human Services 

(Marin HHS), xin vui lòng truy cập trang 

web Marin HHS Coronavirus: 

www.marinhhs.org/coronavirus. Bạn cũng có 

thể đăng ký để nhận thông tin cập nhật qua 

email. Ngoài ra, các bạn có thể liên hệ với 

Marin HHS với các câu hỏi COVID-19 không 

y tế bằng cách gọi cho một trung tâm cuộc 

gọi thông tin chuyên dụng theo số 415-473-

7191 hoặc qua email đến: COVID-

19@marincounty.org. 

https://srpubliclibrary.org/ebooks/
https://srpubliclibrary.org/ebooks/
https://www.marinhhs.org/coronavirus

