
CÁCH MƯỢN SÁCH, TRẢ SÁCH TẠI CÁC  

THƯ VIỆN KODAIRA-SHI  

 

① Làm thẻ thư viện 

 

Trước khi mượn sách bạn cần phải làm thẻ thư viện. Thủ tục gồm: 

● Đến bàn tiếp tân của thư viện 

● Trình thẻ lưu trú 

● Cùng nhân viên thư viện làm thẻ 

 

 

 

② Cách dùng thẻ thư viện 

 

● Ở Kodaira-shi có nhiều thư viện. Hãy mang theo thẻ mỗi khi đi thư viện. 

● Nếu bạn làm mất thẻ, hãy thông báo với nhân viên thư viện để làm lại thẻ mới.    

 

③ Mượn sách, trả sách 

● Bạn có thể được mượn tối đa 10 quyển 1 lần  

● Sách có thể được mượn trong 2 tuần 

● Khi muốn mượn sách, hãy mang sách cùng thẻ đến quầy 
tiếp tân  

● Bạn sẽ được nhận tờ danh sách các sách đã mượn  

● Trên tờ danh sách đó có ghi ngày cần trả sách 

● Hãy trả sách trước ngày có ghi trên đó 

Hợp tác cùng：Hội giao lưu quốc tế Kodaira-shi (KIFA） 

 

Mẫu thẻ thư viện  



 

Thư viện Josui  

Thư viện Chuo 

CÁC THƯ VIỆN Ở KODAIRA-SHI 

Thư viện Ogawanishimachi 

Thư viện kamijuku 

Bưu điện Ogawa 

Thư viện Tsuda 

Thư viện Nakamachi 

Thư viện Onuma  

Thư viện Bắc Hanakoganei 

Thư viện Hanakoganei  

7 phút đi bộ từ ga Higashi Yamatoshi 

Đi bộ 5 phút từ ga Takanodai  

Đi bộ 5 phút từ ga Hitotsubashi 

hoặc ga Takanodai  
①  Lên xe bus hướng đi  

Tachikawa từ ga Hanakoganei 

② Xuống xe bus tại bến 

Josuiminamimachi  

③  Đi bộ tiếp 3 phút 

①Lên xe bus hướng đi  

Tachikawa từ ga Hanakoganei 

②Xuống xe bus tại bến 

Meguritamachi 

③ Đi bộ tiếp 1 phút  

15 phút đi bộ từ ga Hanakoganei  

15 phút đi bộ từ ga Kodaira  

Cửa nam ga Kodaira hoặc 5 phút đi bộ từ ga 

Omekaido 

あるきます 

5 phút đi bộ từ ga Omekaido 

5 phút đi bộ từ ga Ogawa 

Thư viện Kihei 

Đi bộ 3 phút từ ga Hanakoganei 


