ਛੋਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ


ਲਾਗਤ: ($-$$$ )



ਸਮੇ : ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ



ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋ ੜ: ਉਸਾਿੀ ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਹੁਨਿ



ਲੋ ਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ: 1 ਰਵਅਕਤੀ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਨੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਿਬੰ ਧਕ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਿਨ ਲਈ

ਕੀ:


ਰਲਟਲ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ , ਅਤੇ ਏਸਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸੰ ਦ ਦੇ ਮੁਤਾਰਬਕ ਰਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਿ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ l
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲਾਅਨ ਜ ਜਨਤਕ ਜਗਹ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਰਜਥੇ ਗੁਆਢੀ ਰਕਤਾਬਾ ਨ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛਡ ਸਕਣ l

ਮਕਸਦ:


ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਕੇ ਪ੍ਾਡੋਰਸਆ ਦਾ ਇਕ-ਦਜੇ ਨੰ ਜਾਨਣਾ



ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬਚੇਯਾ ਨ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਕਿਦਾ



ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਨ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਰਵਚ ਮਦਦ ਕਿਨਾ



ਲਾਇਬਿੇਿੀ ਰਵਚ ਰਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਨ ਵਯਸਤ ਿਖਣਾ



ਭਾਈਚਾਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ਸਕਾਿਾਤਮਕ ਤਿਹ ਤੋ ਵਿਤਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਿਨਾ



ਰਕਰਿਆਸੀਲ ਭਾਈਚਾਿੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪ੍ਿਾਧ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਕਿਨਾ

ਚੈੱਕਲਲਸਟ :
ਪ੍ਹਲਾਂ:
□ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਘਿ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਕਿੋ l ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਜ ਜਨਤਕ ਜਗਹਾ ਰਜਵੇ
ਪ੍ਾਿਕ ਜ ਭਾਈਚਾਿਾ ਸਰਮਤੀ ਰਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜਗਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਸਟੀ ਜ ਜ਼ਮੀਨਦਾਿ ਦੀ
ਆਰਗਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿੋ l
□ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਭੰਧਕ ਨ ਚੁਣੋ l ਇਹ ਇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਜ ਕੁਛ ਲੋ ਕਾ ਦਾ ਸਮਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਏਸ
ਰਜਮ੍ਮੇਦਾਿੀ ਨ ਪ੍ਿਾ ਕਿਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੀ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ , ਜ਼ਿੁਿਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਲੋ ਕਾ ਨ
ਸੱ ਦਾ ਦੇ ਿਹੇ ਹਨ l

□ ਛੋਈ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਬਣਾਉ ਜ www.littlefreelibraries.org ਤੋ ਖਿੀਦੋ l ਿਚਨਾਤਮਕ ਲਵੋ! ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਵੇਖਣ ਰਵਚ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਥ, ਪ੍ੰ ਛੀ ਘਿ, ਰਚਰਠਯਾ ਦੇ ਬਕਸੇ , ਆਰਦ ਵਿਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l
□ "ਅਲਬਿਟਾ ਇਕ ਕਾਲ" ਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਿੋ ਜ ਉਨਹਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.albertaonecall.com ਤੇ ਜੀਓ ਅਤੇ ਇਹ ਰਨਸ਼ਚਤ
ਕਿੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਨ ਖੋਦਣ ਲਈ ਓਹ ਖੇਤਿ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਹੈ l
□ ਪ੍ਰਿਵਾਿ , ਦੋਸਤਾ ਜ ਗੁਆਢੀਆ ਤੋ ਰਕਤਾਬਾ ਨ ਇੱ ਕਠਾ ਕਿੋ l
□ 1-2 ਰਵਅਕਤੀ ਨੰ (ਹਵਾਈਅੱ ਡੇ) ਨੰ ਰਵਰਗਆਪ੍ਨ ਦੇ ਿੋਲ ਦਯੋ l ਪ੍ਤਿਕਾਰਿਤਾ ਲੇ ਖ, ਖ਼ਬਿਾ ਦੇ ਬੋਿਡ ਜ ਭਾਈਚਾਿੇ ਸਰਮਤੀ
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗੌਿ ਕਿੋ l

ਚੱ ਲ ਰਹੇ:
□ ਪ੍ਰਭੰਧਕ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਭੰ ਡਾਿਣ ਦੀ ਰਜ਼ਮ੍ਮੇਵਾਿੀ ਹੋਵੇਗੀ
lਛੋਟੀਲਾਇਬਰੇਿੀਇੰ ਸਟਾਲਹੋਣਤੋਬਾਦਵੀਇਹਰਜਮੇਦਾਿੀਚਲਦੀਿਹਗੀl ਇਹ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿੋ ਰਕ ਪ੍ਰਭੰਧਕ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰ ਡਾਿਣ ਲਈ
ਰਕਤਾਬਾ ਦੇ ਢੇਿ ਦਾ ਭੰ ਡਾਿ ਹੈ l

ਕੁੁੰ ਜੀ ਪਰਤੀ ਫਲ:


ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਿੇਿੀ ਨ $ 34,95 ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕੇ www.littlefreelibraries.org ' ਤੇ ਅੰ ਤਿਿਾਸਟਿੀ ਸਤਿ ਤੇ ਦਿਜ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ lਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਨ ਕੈਲਗਿੀ ਨਕਸੇ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ yyclittlelibraries@gmail.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਿੋ l



ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਸਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਾਿਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੌਿ ਕਿੋ l ਚੈੈੱਕ
ਆਊਟ ਕਿੋ ਪ੍ਯਾਿ ਕਿੋ ਰਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਹਨੇ ਹੋ : ਇੱ ਕ ਬਲਾਕ ਪ੍ਾਿਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ! ਰਬਲਰਡੰ ਗ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਸਮਾਜ '
ਵਿਚੁਅਲ ਰਿਸੋਿਸ ਸੇੇੰਟਿ calgarycommunities.com.



ਛਹੋਤੀ ਲਾਇਬਰੇਿੀ ਦੀ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਚੈੈੱਕ ਆਉਟ ਕਿੋ : ਫੈਡਿੇਸਨ ਔਫ ਕੈਲਗਿੀ ਕਰਮਊਨਟੀ ਰਿਸੋਿਸ ਰਲਟਲ
ਲਾਇਬਰੇਿੀਸ l

