
Poznaj angielski jako
drugi język w swojej

bibliotece!
 
 

Czy chcesz dowiedzieć się
więcej o zasobach i

usługach wymienionych w
tej broszurze? Odwiedź

bibliotekę i porozmawiaj z
bibliotekarzem lub

porozmawiaj z nami na
naszej stronie

internetowej www.wbpl.us
chętnie Ci pomożemy!

 

Korzystaj z tych
zasobów na dowolnym

komputerze z dostępem
do Internetu. Dostęp

jest BEZPŁATNY z kartą
biblioteki publicznej

powiatu Suffolk.
 

Sprawdź to
@twoja biblioteka

 

Guten Tag



Cell-ED to darmowy program dostarczany przez
Biuro Stanu Nowy Jork dla Nowych Amerykanów.
Uczeń potrzebuje tylko telefon komórkowy, aby
uzyskać dostęp do programu.

Angielski On The Go: Sześć poziomów od
początkującego do zaawansowanego. (Kursy w
języku hiszpańskim lub angielskim).
Skill Builder: Popraw umiejętności czytania,
pisania, nauki społeczne i matematykę. (Kursy w
języku angielskim).
Gotowość do pracy: Krótkie kursy badające
umiejętności gotowości do pracy. (Kursy w języku
angielskim).
Obywatelstwo: Kursy obywatelstwa USA i
obywatelskie. (Kursy w języku angielskim).

Kurs Prounciator’s American English obejmuje
codzienne krótkie lekcje lub bardziej wszechstronny
8-tygodniowy kurs.
Naucz się angielskiego słownictwa związanego z
Twoją pracą i/lub zainteresowaniami.
Karta biblioteczna z dowolnej biblioteki publicznej
w powiecie Suffolk to wszystko, co potrzebujesz aby
uzyskać dostęp do Pronunciatora.
Aby uzyskać szybki dostęp, wprowadź numer karty
bibliotecznej, aby rozpocząć, lub utwórz konto, aby
zapisać swoje postępy.
Obecnie Pronunciator jest dostępny tylko na
komputerze.

Kurs Learning English wykorzystuje materiały
wideo przedstawiające życie młodych Amerykanów i
obejmuje naukę mówienia, słownictwa i pisania.
Istnieją 3 poziomy kursów: początkujący, średnio
zaawansowany i zaawansowany.
Każdy kurs zawiera test sprawdzający to, czego się
nauczyłeś.

Cell-ED 

Oferowane programy:

Mówca
learning.pronunciator.com/getstarted-scls.php

VOA-Głos Ameryki Nauka języka angielskiego
learningenglish.voanews.com

 

Prawo jazdy NYS
Numer identyfikacyjny NYS nie będącego
kierowcą
Rejestracja samochodu lub karta
ubezpieczeniowa NYS
ID wydany przez rząd federalny, stanowy,
powiatu czy miasta
Najem poświadczony notarialnie na
oficjalnym formularzu lub papierze
firmowym
Paragon z podatku od nieruchomości
Akt własności
Wyciągi biznesowe (usługa komunalna,
bank lub karta kredytowa)

Jeśli jesteś mieszkańcem Okręgu Szkolnego
West Babylon i nie posiadasz karty Biblioteki
Publicznej West Babylon, złóż wniosek o taką.

Prosimy o przedstawienie dwóch z
następujących aktualnych (i/lub datowanych w
ciągu ostatnich 60 dni) rzeczy, które zawierają
TWOJE imię i nazwisko oraz adres, a my z
przyjemnością wydamy Ci kartę biblioteczną.

*Wszystkie dzieci mogą posiadać kartę
biblioteczną na swoje nazwisko.
*Każdy patron musi przedstawić własną kartę
biblioteczną aby korzystać z usług Biblioteki.
*Wszyscy nieletni poniżej 18 roku życia muszą
mieć pozwolenie rodzica/opiekuna, aby uzyskać
dostęp do Internetu i komputerów publicznych.
*Żaden opiekun w wieku poniżej 18 lat nie
będzie miał dostępu do materiałów
specjalistycznych (tj. płyt DVD, gier wideo,
Library of Things rzeczy).

Nauczyciele jeden na jednego na żywo dostępni
(w języku hiszpańskim) do matematyki,
czytania i pisania od poziomu podstawowego do
zaawansowanego.
Testy praktyczne dostępne do przejrzenia pod
kątem testu na obywatelstwo amerykańskie.

Zapytaj o Easy English News w punkcie
informacyjnym dla dorosłych.
Mamy jeden egzemplarz, który jest dostępny
tylko do użytku w bibliotece.
Łatwe angielskie wiadomości to miesięcznik dla
dorosłych i młodzieży uczących się języka
angielskiego, napisany prostym językiem
angielskim.

Brainfuse: Centrum Kształcenia Dorosłych
main.suffolk.ny.brainfuse.com następnie kliknij 
 “Dorośli uczniowie”. 
*Wymaga karty bibliotecznej z powiatu Suffolk

Łatwe angielskie wiadomości
www.elizabethclaire.com 

Seria Angielski dla Wszystkich
ANR 428.24 ENG
Angielski dla wszystkich to seria poradników i
podręczników, które wspierają naukę języka
angielskiego od poziomu początkującego do
zaawansowanego. Oferuje łatwy do naśladowania
format i podejście do samodzielnej nauki, z
dostępnymi zasobami, aby poprawić mówienie,
czytanie i pisanie po angielsku.

Seria szybkiego czytania
ANR FIC/NON-FICTION
Szybkie czytanie to krótkie powieści i literatura
faktów dla dorosłych czytelników, w tym studentów
ESL, które można czytać za jednym razem.

Zasoby i usługi online Jak ubiegać się o kartę
biblioteczną?

 

zasoby drukowania

Zasoby i usługi online (ciąg dalszy)
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