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Truy cập trang web freelibrary.org và nhấn vào Google Traslate

NGUỒN TÀI LIỆU CHO NGƯỜI MỚI NHẬP CƯ

để chọn ngôn ngữ mà bạn muốn xem trang web.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi của bạn đến Ask PA online (Hỏi cán bộ thư
viện trực tuyến) bằng cách sử dụng Google Translate tại freelibrary.org.
Bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

NEW AMERICANS RESOURCES

·

Có phải bạn mới đến nước Mỹ không?
Nếu phải thì xin chào mừng bạn !

TRẺ EM:
·

Giờ đọc chuyện: mang con bạn vào thư viện địa phương của bạn trong giờ
đọc truyện . Một cán bộ thư viện sẽ chia sẻ những câu chuyện , bài hát , và
nhiều hơn nữa .

·

Literacy Enrichment Afterschool Program (LEAP) ( Chương trình giảng
dạy và hỗ trợ học tập sau giờ học trong trường): nếu còn trong độ tuổi đi
học, con bạn có thể đến thư viện để được giúp đỡ về bài tập về nhà, hoạt
động học chữ , và truy cập máy tính sau giờ học ở trường . LEAP được cung
cấp bốn ngày một tuần trong suốt năm học .

·

Hỗ trợ trực tuyến bài tập về nhà: Con bạn có thể nhận được sự hỗ trợ trực
tuyến cho các bài tập tại freelibrary.org bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban
Nha . Con bạn cũng có thể thực tập cho các bài kiểm tra, xây dựng kỹ năng
viết , và nhiều hơn nữa

THƯ VIỆN MIỄN PHÍ CÓ THỂ GIÚP BẠN:
·

Cải thiện tiếng Anh

·

Luyện thi quốc tịch Mỹ

·

Gặp gỡ những người mới đến Mỹ khác

·

Cải thiện việc học trong trường

NGƯỜI LỚN:
·

Các lớp tiếng Anh – như một ngôn ngữ thứ hai: nhiều thư viện tổ chức
các lớp tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Liên lạc với cán bộ thư viện
hoặc gọi 215-686-5250.

Mỗi chi nhánh Thư viện miễn phí đều có nhiều máy tính và sách - nhiều thư
viện thậm chí còn có sách bằng các ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Tây Ban Nha,
Trung Quốc , Ả Rập, và nhiều hơn nữa

·

Hãy cùng nhau nói tiếng Anh: Tham gia cùng những người mới đến Mỹ
khác tại Thư viện miễn phí để thực hành nói tiếng Anh trong một môi
trường thoải mái và thân thiện .

Xin vui lòng liên lạc với cán bộ thư viện để biết thêm chi tiết.

·

Thi quốc tịch: luyên tập cho kỳ thi quốc tịch
Mỹ trực tuyến tại freelibrary.org . Nhấn vào
Homework Help (Trợ Giúp Bài Tập Về Nhà)
và sau đó Adult Learners (Học Viên Người
Lớn) để bắt đầu.

·

Trung tâm học tập ngôn ngữ trực tuyến :
Mango ngôn ngữ là một nguồn tài liệu trực tuyến
tại freelibrary.org, nó có thể giúp bạn học một ngôn ngữ
mới , bao gồm tiếng Anh. Nhấn vào Database (Cơ Sở Dữ Liệu) để bắt đầu.

·

Thông tin về chăm sóc sức khỏe: Tìm hiểu thêm về Affordable Care Act
(Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền) trực tuyến tại freelibrary.
org . Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp về đăng ký bảo hiểm sức khỏe
tại một số thư viện địa phương của chúng tôi.

Nhiều thành viên trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi cũng là song ngữ.
Họ có mặt ở thư viện để giúp đỡ bạn.

Moi chi tiết xin liên lạc:

Điện thoại: 215-686-5322 | truy cập freelibrary.org

