
Chào mừng đến với thư viện Valley. Xin giới thiệu với các bạn 
những dịch vụ của chúng tôi: 
 
Giờ hoạt động 
 
Từ thứ hai đến thứ năm, thư viện Valley mở cửa từ 7:30 sáng đến 1:00 sáng của ngày 
hôm sau. Ngày thứ bảy từ 10:00 sáng đến 10:00 tối. Ngày chủ nhật từ 10:00 sáng đến 
1:00 sáng ngày hôm sau. 
Thư viện có giờ hoạt động khác vào kỳ nghỉ hè, các ngày lễ, và kỳ chuyển tiếp giữa các 
học kỳ. Xin vui lòng gọi 737-3432 để có lịch hoạt động của thư viện trong các kỳ nghỉ. 
 
Tìm kiếm sách, tạp chí chuyên ngành và băng hình 
 
Bạn có thể sử dụng danh bạ trực tuyến của thư viện để tra cứu sách, tạp chí chuyên 
ngành, bản in nhỏ (microform) và băng hình. Xin vui lòng đến bàn tra cứu (reference 
desk) nếu bạn không thể tìm được tài liệu bạn cần. 
 
Sao chép các văn bản và in ấn 
 
Bạn có thể sao chép từ sách và tạp chí chuyêng ngành. Chúng tôi có máy sao chép văn 
bản (photocopy machines) trên tất cả các tầng của thư viện. Phí sao chép là 7 cents một 
trang văn bản. Sao chép từ bản in nhỏ (microform) là 10 cents một trang. 
 
Tất cả những máy vi tính ở tầng hai (tầng chính của thư viện) đều được kết nối với máy 
in. Nếu bạn không phải là sinh viên của trường OSU, bạn cần phải mua thẻ in để có thể in 
từ Internet, các cơ sở dữ liệu và danh bạ trực tuyến. Phí in là 7 cents một trang. Nếu bạn 
là sinh viên cua trường OSU, bạn cũng có thể sử dụng tên ONID, phí in sẽ được chuyển 
vào tài khoản của bạn. 
 
Nơi bạn có thể tìm thấy thẻ sao chép 
 
Bạn có thể mua thẻ sao chép trên tầng hai ngay cạnh buồng điện thoại hoặc nơi sao chép 
trên tầng chính của thư viện. Bạn phải trả $1 để mua thẻ và sau đó thêm phí sao chép vào 
thẻ để sao chép. Nếu bạn có thẻ sinh viên, bạn có thể sử dụng nó mà không cần phải mua 
thẻ sao chép. Chúng tôi cũng có máy chỉ sử dụng tiền xu. 
 
Mượn từ những thư viện khác 
 
Nếu bạn là nhân viên hoặc sinh viên của trường OSU và chúng tôi không có sách hoặc 
tạp chí chuyên ngành bạn đang cần trong thư viện Valley, chúng tôi có thể mượn từ 
những thư viện khác thông qua Interlibrary Loan (ILL). Xin vui lòng đến bàn tra cứu 
(reference desk) để đăng kí với ILL bằng tên ONID của bạn. 
 
 



Báo chí 
 
Tại thư viện Valley, chúng tôi có thuê bao báo từ nhiều nước. Chúng tôi có thể có báo từ 
nước của bạn. Chúng được đặt trên các kệ trong phòng báo chí. Bạn có thể biết thêm chi 
tiết tại: <http://osulibrary.oregonstate.edu/research/guides/news.html>. 
Chúng tôi còn có chương trình SCOLA có thể bắt được tin tức từ nhiều nơi trên thế giới. 
Nó được đặt ngay cạnh phòng báo chí. 
 
Tìm kiếm và cớ mất 
 
Nếu bạn đánh mất thứ gì, xin liên hệ bàn lưu chuyển (circulation desk) xem nếu có người 
đã trả lại. 
 
Những nơi quan trọng cần biết 
 
Bàn tra cứu (reference desk) - chúng tôi có nhiều nhân viên được đào tạo để giúp bạn. 
Họ có thể chỉ cho bạn biết cách sử dụng danh bạ trực tuyến hoặc các cơ sở dữ liệu. Xin 
vui lòng đến bàn bất cứ khi nào bạn cần sự giúp đỡ. Họ có thể giúp bạn bất cứ khi nào 
bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng máy vi tính của thư viện hoặc bất cứ vấn đề về in 
ấn. Mọi người đều có thể đăng kí mượn một terminal để xem thư điện tử. 
 
Bàn lưu chuyển (circulation desk) - bạn có thể đăng kí mượn tài liệu của thư viện, bảo 
lưu, tủ đựng sách, nơi đọc sách hoặc phòng học nhóm tại đây. Bạn có thể nhận được một 
bản sao của OSUware tại đây. OSUware cho phép người sử dụng kết nối vào Internet và 
truy cập tài liệu của thư viện ngay tại nhà. Nếu bạn đánh rơi thứ gì, vui lòng đến bàn lưu 
chuyển. Bạn có thể mượn máy tính xách tay tại đây và sử dụng mạng không dây của thư 
viện. Bạn có thể mượn những thứ bảo lưu của khoá học như sách. Chúng tôi cũng có 
băng hình tại đây. 
 
Trung tâm tổng hợp (Collaborative Learning Center) - được đặt tại tầng hai (tầng 
chính của thư viện). Trung tâm tổng hợp có gia sư và hướng dẫn viên để giúp sinh viên 
về kỹ năng viết, toán học, hoá học, vật lý, các dịch vụ việc làm, and các bài tập của thư 
viện. 
Học sinh tàn tật cần sự trợ giúp đặt biệt, xin vui lòng liên hệ Cheryl Middleton tại 737-
7273, hoặc gửi thư điện tử tại: cheryl.middleton@oregonstate.edu. 
 
Bạn không được phép mang đồ ăn vào thư viện vì chúng gây hại cho việc bảo quản tài 
liệu của thư viện. Nếu bạn muốn đem thức uống vào thư viện, xin vui lòng sử dụng cốc 
hoặc ly với nắp đậy. Xin cảm ơn. 
 
Làm thế nào để có một bản sao của một ngôn ngữ khác? 
 
Nếu hướng dẫn về các dịch vụ của thư viện không có trong ngôn ngữ của bạn, bạn có thể 
yêu cầu bản dịch trong ngôn ngữ của bạn. Nếu chúng tôi có người dịch, yêu cầu của bạn 

http://osulibrary.oregonstate.edu/research/guides/news.html


sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn nhất. Xin vui lòng liên hệ May Chau tại: 
may.chau@oregonstate.edu để được biết thêm chi tiết. 
 
Nơi bạn có thể lấy một bản hướng dẫn về các dịch vụ của thư viện trong 
ngôn ngữ của bạn. 
 
Bạn có thể lấy một bản sao tại bàn tra cứu ở tầng hai (tầng chính của thư viện) 
<http://osulibrary.oregonstate.edu/locations/floor2.html>.  
Học viện tiếng anh (English Language Institute) cũng sở hữu những bản hướng dẫn này. 
 
Trở về phần mục lục <http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/libserv.htm>. 
 
Sắp xếp theo bảng chữ cái <http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/> hoặc chủ đề 
<http://osulibrary.oregonstate.edu/research/srg/subject.htm>. 
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