
ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ
ਸਾਮਲ 

ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ, ਸੁਰੱਖ ਿਅਤ 
ਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਤਜੁਰਬੇ ਦ ੀ ਪੇਸਕਸ 

ਕਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਖ ਿੱਥ ੇਸੰਪਰਕ 
ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ
ਖਸੱਿੋ

ਅਸੀਂ ਖਜੰਦਗੀ ਭਰ ਪੜ੍ਨ, ਖਸੱਿਣ, 
ਉੱਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਿੋਿ ਦੀ ਪ੍ੇਰਣਾ 

ਖਦੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ 
ਵਧੋ

ਅਸੀਂ ਬੈਖ ਲੰਗਹੈਮ ਦ ੀ ਖ ਜੰਦਗ ੀ ਖਵੱਚ 
ਕੇਂਦਰ ੀ ਭੂਖਮਕਾ ਖਨਭਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਇਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਥ ੀ ਅਤੇ 

ਸਖਹਰ ਦ ੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡ ੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਿਨਾ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਿਨਾ ਦ ੀ ਪ੍ਖਕਖਰਆ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੇਠਾ ਂਖਦੱਤੇ 
ਪ੍ਸਨਾ ਂਨਾਲ ਕ ੀਤ ੀ: 
• ਲੋਕਾ ਂਦ ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਪ੍ਖਤ ਕ ੀ ਉਮ ੀਦਾ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਅਖਭਲਾਸਾਵਾਂ 

ਨੂ ੰਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕਵੇਂ ਖਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ? 

• ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੇ ਖਕਹੜਾ ਅਖਧਐਨ ਕ ੀਤਾ ਿਾ ਂਅਮਲ ਖ ਵੱਚ ਖਲਆਂਦਾ ਿੋ 
ਸਾਡ ੀ ਸੋਚ ਨੂ ੰਸੂਖਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

• ਅੱਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਕਵੇਂ ਬਦਲ 
ਖਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਲਾਇਬੇ੍ਰ ੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੂ ੰਖਕਵੇਂ ਸੂਖਚਤ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਖ ਦੰਦ ੇਹਨ?

• ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ ਖਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੰੂ 
ਸਖਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਸਨਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਵਕਸਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ 
ਖਮਸਨ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2020-2024 
ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਖਦਸਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ।

ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਹੱਸਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਹਨ ਖਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ 
ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਕਖਮਯੁਖਨਟੀ ਕਨਵਰਸੇਸਨਜ ਪ੍ੋਿੈਕਟ - ਅਮੈਰੀਕਨ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ 

ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤੇ ਹਰਵੁੱਡ ਇੰਸਟੀਖਚਊਟ ਫਾਰ ਪਬਖਲਕ ਇਨੋਵੇਸਨ ਦੀ ਪਖਹਲਕਦਮੀ ਤੋਂ 
ਅਪਣਾਇਆ ਖਗਆ - ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਖਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣ 

ਖਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਸਟਾਫ, ਟਰੱਸਟੀਆਂ, ਸਖਹਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖਿਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਖਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਿਵਾਬਦੇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਖਵੱਚ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

2020-2024 ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਸਾਰ

ਖ ਪ ਛ ਲੇ  ਪ ਾ ਸੇ  ਿ ਾ ਰ ੀ

ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ 
ਅਵਸਰ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਮੁਸਕਲਾ ਂਦ ੇਹੱਲ 
ਲਈ ਅਵਸਰਾ ਂਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਂਨਾਲ 
ਿੋੜਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦ ੀਆਂ 
ਇੱਛਾਵਾ ਂਨੂ ੰਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਖ ਵੱਚ 

ਉਹਨਾ ਂਦ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ

ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਮੂਲੀਅਤ

ਅਸੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇਆਂ ਅਤੇ 
ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 
ਅਤੇ ਨਾਗਖਰਕ ਿੀਵਨ ਖਵੱਚ ਿਾਣੂ ਅਤੇ 
ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਸਾਹਤ 

ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ 2020-2024 ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਿਨਾ ਅਤੇ ਖਪਛੋਕੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ  
bellinghampubliclibrary.org ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਹਨ
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ਸਬੰਧਤ:
ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਖਵੱਚ ਖਵਸਵਾਸ ਰੱਿਦੇ ਹਾਂ।
ਿਦੋਂ ਲੋਕ ਸਬੰਧ ਰੱਿਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਸੱਿਣ, ਿੁੜਨ, ਬਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਫੱੁਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ।

ਿੇਤੂ:
ਅਸੀਂ ਿਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸਾਹੀ ਿੇਤੂ ਹਾਂ: ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ 
ਅਤੇ ਖਗਆਨ ਅਤੇ ਖਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਿੁੱਲਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਦਾਨ, ਖਨਰਣੇ ਿਾਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਨ 
ਦਾ ਅਖਧਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਖਰਆਂ ਲਈ ਖਸੱਖਿਆ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ।

ਸਖਹਯੋਗ: 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 
ਮਜਬੂਤ ਹਾਂ, ਖਿਸ ਖਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਦੋ ਮੁੱਿ ਸਬੰਧ ਿੋ 
ਸਾਡੀ ਬੁਖਨਆਦ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖਸਟੀ ਆਫ 
ਬੈਖਲੰਗਹੈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖਵਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਖਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਖਹਰੀ ਸੇਵਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਖਜੰਦਗੀ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਹਾਂ। ਵਟਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ 

ਲਾਇਬ੍ੇਰੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਖਹਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਖਵੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਨਤਾ: 
ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਖਵਖਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਸੁਖਨਸਖਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਖਹਰ ਦੀ 
ਖਵਖਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ੍ਖਹ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਵੱਚ ਝਲਕ ਦੇਿਣ।

ਨਵੀਨਤਾ:
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਨਵੇਂ ਅਖਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ੇਰਣਾ:
ਅਸੀਂ ਉੱਤਸੁਕਤਾ, ਿੋਿ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੰੂ ਪ੍ੇਖਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਖਕ 
ਇੱਕ ਿੀਵਨ, ਇੱਕ ਪਖਰਵਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਖਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਬੰਧਨ:
ਉੱਤਮਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਧਆਨ ਖਵੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ 
ਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਡਖਲੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਂ ਖਵੱਚ 
ਖਟਕਾਊ ਅਖਭਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਂਝ ੀਆਂ ਕਦਰਾ ਂਕ ੀਮਤਾਂ
ਸਾਡ ੀਆਂ ਸਾਂਝ ੀਆਂ ਕਦਰਾ ਂਕ ੀਮਤਾ ਂਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾ,ਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਖਕਉਂ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੋਂ ਕ ੀ ਖਵਸਵਾਸ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ ਉਹ ਸਾਨੂ ੰਵਰਣਨ, ਪਖਰਭਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ੇਖ ਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਉਦੇਸ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨੂ ੰਇਕ ਦੂਿ ੇਅਤੇ ਖਵਸਵ ਨਾਲ ਿੋੜਨਾ।

5,475
ਖਕਤਾਬਾ,ਂ ਈਬੱੁਕਸ ਡ ੀਵ ੀਡ ੀਐਸ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਉਧਾਰ 
ਲਈਆਂ

399
ਪ੍ਸਨਾ ਂਦੇ 

ਿਵਾਬ ਖਦੱਤੇ

25
ਲਾਇਬੇ੍ਰ ੀ ਕਾਰਡ 

ਬਣਾਏ

2,218
ਸਾਡੇ ਖਤੰਨੇ ਸਥਾਨਾ ਂਤੇ 

ਆਏ

1,874
ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਆਏ

224 
ਪਬਖਲਕ ਕੰਖਪਊਟਰ

ਸੈਸਨ

94
ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਹਾਜਰ ੀ

1,699
ਹੋਲਡ ਬੇਨਤ ੀਆਂ ਭਰ ੀਆਂ 

ਗਈਆਂ

ਇੱਕ ਆਮ ਖਦਨ ਤੇ


