
Kumusta  
Dala Mo Ba Ang Iyong Kard Sa Aklatan?  
  
  
Gamit ang iyong kard sa Pampublikong Aklatan ng Morton Grove 
mayroon kang access sa mga materyales at serbisyo nang LIBRE!  
  
Mga Aklat, Pelikula, at Higit Pa para sa Lahat  

• Mga bagong pelikula (DVD at Blu-ray), video game, musika, palabas sa TV, at 
audiobook  

• Mga bagong aklat: fiction, nonfiction, at mga graphic na nobela para sa mga 
matatanda, kabataan, at bata  

• Mga lokal at pambansang pahayagan at magasin sa print at digital na mga format  
• Mga aklat sa Russo, Polish, Koreano, Espanyol, at iba pang mga wika sa mundo  
• Mga Materyales para sa mga Nag-aaral ng Wikang Ingles   
• Koleksyon ng mga gadget, laro, at kasangkapan ng Library of Things        Mag-

browse sa catalog.mgpl.org  

  
E-resources Kahit Saan, Anumang Oras  

• Nada-download at pang-stream na mga e-book, e-audiobook, pelikula, palabas sa 
TV, at musika  

• Dose-dosenang mga premium na database para sa talaangkanan, kalusugan, 
negosyo, pag-aaral ng wika, at higit pa  

• Pagsasanay na mga pagsusulit para sa edukasyon at mga karera, pagsusulit sa 
Pagiging Mamamayan ng U.S., at mga Panuntunan ng Daan  

• Libu-libong mga kurso sa disenyo, pamamahala ng proyekto, teknolohiya, at higit pa        

Tingnan ang buong listahan sa mgpl.org/databases  

  
Mga Kaganapan para sa Lahat ng Edad  

• Mga para sa oras ng pagkwento at mga aktibidad sa maagang pagbasa  
• Mga konsyerto, lektura, at palabas sa pelikula  
• Mga talakayan sa libro at pagbisita ng may-akda  
• Mga talakayan sa pelikula  

       Tingnan ang buong kalendaryo sa mgpl.org/events  

  
Teknolohiya sa Aklatan  

• Mga kompyuter na may access sa Microsoft Office at internet  
• Libreng Wi-Fi  
• Mga Wi-Fi hotspot, at Rokus para sa pag-checkout  
• Creative Station iMac na may Adobe Creative Suite  
• Mga serbisyo sa pag-print, pag-scan, at pag-fax  

  
Paano Kumuha ng Kard sa Aklatan  



Kinakailangan ang pagkakakilanlan at patunay ng paninirahan upang makapagparehistro 
para sa isang kard. Ang pagkakakilanlan at patunay ng paninirahan ay maaaring maibigay 
sa pamamagitan ng ID na may larawan na nagpapakita ng kasalukuyang address. Kung 
walang ID na may larawan, kailangan ang dalawang anyo ng ID na nagpapakita ng patunay 
ng paninirahan.   
  
Maaaring maibigay ang Pagkakakilanlang May Larawan sa pamamagitan ng:   

• Lisensya sa Pagmamaneho sa Illinois   
• ID sa Estado ng Illinois   
• ID sa Konsulada ng Mexico   
• ID ng Militar  Pasaporte   

  
Ang mga sumusunod ay mga katanggap-tanggap na paraan ng pagberipika ng address:   

• Mga tseke/Pahayag ng bangko   
• Kasalukuyang Lease/Mortgage   
• Awtomatikong Pagpaparehistro o Kard ng Seguro   
• Bill ng Buwis sa Ari-arian   
• Mga bill   
• ID sa Paaralan   
• Pagpaparehistro ng Botante  

  
  
  
Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa Aklatan sa 847-965-4220.  


