
Przeglądaj zasoby
języka angielskiego

jako drugiego języka w
swojej bibliotece!

 

Korzystaj z tych zasobów
na dowolnym komputerze z

dostępem do Internetu.
Dostęp jest BEZPŁATNY z

kartą biblioteki publicznej
powiatu suffolk.

Guten Tag
Prawo jazdy NYS
Identyfikator osoby niebędącej kierowcą NYS
 
Rejestracja samochodu NYS lub karta
ubezpieczeniowa
Dokument tożsamości wydany przez władze
federalne, stanowe, powiatu i miasta
Dzierżawa potwierdzona notarialnie na
oficjalnym formularzu lub papierze
firmowym
Rachunek podatku od nieruchomości
Akt własności
Wyciągi biznesowe (za media, bank lub
karta kredytowa)

IJeśli jesteś mieszkańcem okręgu szkolnego
West Babylon i nie masz karty Biblioteki
Publicznej West Babylon, złóż wniosek o jej
wydanie.

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

*Każde dziecko może posiadać kartę
biblioteczną na swoje nazwisko. 
*Każdy czytelnik musi okazać własną kartę
biblioteczną, aby móc korzystać z usług
Biblioteki. 
*Wszystkie osoby niepełnoletnie w wieku
poniżej 18 lat muszą posiadać podpis
rodzica/opiekuna prawnego uprawniający do
korzystania z Internetu i komputerów
publicznych.
*Żaden patron poniżej 18 roku życia nie będzie
miał dostępu do materiałów specjalistycznych
(i.e.DVD, gry wideo, pozycje Library of Things). 

Jak ubiegać się o kartę
biblioteczną



Cell-ED to darmowy program dostarczany przez
Biuro Stanu Nowy Jork dla Nowych
Amerykanów. 
Student potrzebuje tylko urządzenia mobilne,
aby uzyskać dostęp do programu.
Ucz się angielskiego, aby pomóc sobie w życiu
codziennym. Naucz się gramatyki, zwrotów i
słownictwa.
Zbuduj umiejętności do pracy. Dowiedz się, jak
ubiegać się o pracę, komunikować się w pracy,
zarządzać czasem i nie tylko!
Dowiedz się, jak ubiegać się o obywatelstwo i
przygotować się do egzaminu.

Kurs języka angielskiego obejmuje codzienne
krótkie lekcje lub bardziej kompleksowy 8-
tygodniowy kurs.
Naucz się angielskiego słownictwa związanego
z Twoją pracą i/lub zainteresowaniami.
Wymagana jest karta biblioteczna z dowolnej
biblioteki publicznej w powiecie Suffolk.
Aby uzyskać szybki dostęp, wprowadź numer
swojej karty bibliotecznej, aby rozpocząć lub
utwórz konto, aby zapisać swoje postępy.
*Aplikacja mobilna Bluebird na iOS lub
Android. 

Cell-ED 
Cell-Ed pomaga użytkownikom budować
umiejętności przydatne w życiu i pracy, uczyć się
angielskiego i stawiać kolejne kroki w pracy i
edukacji.

Aby się zarejestrować, zadzwoń pod bezpłatny,
wielojęzyczny New York State New Americans
Hotline: 1-800-566-7636 
Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9:00 do 20:00.

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

*Zaleca się najpierw zarejestrować lub uzyskać
dostęp do Pronunciator na komputerze przed
zalogowaniem się do aplikacji mobilnych.

Dostępni korepetytorzy na żywo z
matematyki, czytania i pisania od
poziomu podstawowego do
zaawansowanego.
Testy praktyczne dostępne do przeglądu
dla testu na obywatelstwo Stanów
Zjednoczonych.

Kurs Learning English wykorzystuje filmy
pokazujące życie młodych Amerykanów i
obejmuje naukę mówienia, słownictwa i
pisania.
Istnieją 3 poziomy kursu: początkujący,
średniozaawansowany i zaawansowany.
Każdy kurs zawiera test sprawdzający
zdobytą wiedzę.

Znajduje się w obszarze „Uczenie się
czytania i pisania i języków” w pokoju dla
dorosłych.
Mamy jeden egzemplarz, który jest
dostępny tylko do użytku bibliotecznego.
Easy English News to miesięcznik dla
dorosłych i młodych dorosłych uczących
się języka angielskiego, napisany prostym
językiem angielskim. 

Brainfuse: Adult Learning Center
livebrary.com/online-learning, następnie
kliknij “Brainfuse Adult Learning Center”. 
*Wymaga karty bibliotecznej powiatu
Suffolk.

VOA-Voice of America Learning English
learningenglish.voanews.com

Easy English News
www.elizabethclaire.com 

Zasoby i usługi elektroniczne

English For Everyone Series
ANR 428.24 ENG
English For Everyone to seria poradników i
ćwiczeń, które wspierają naukę języka
angielskiego na poziomach od początkującego
do zaawansowanego. Oferuje łatwy do
naśladowania format i podejście do
samodzielnej nauki, z dostępnymi zasobami
do poprawy mówienia, czytania i pisania po
angielsku.

Rapid Reads Series
ANR FIC/NON-FICTION
Rapid Reads to krótkie powieści i książki non-
fiction dla dorosłych czytelników, w tym
studentów ESL, które można przeczytać za
jednym razem.

English for Beginners (Class)
Dołącz do nas na te comiesięczne zajęcia, aby
poprawić swoje umiejętności językowe.
*Od stycznia 2023 r.
*Karta biblioteczna nie jest wymagana.

Literacy Suffolk English Language Learning 
(Korepetycje Indywidualne)
Popraw swoją umiejętność czytania i pisania
po angielsku oraz rozumienia kultury
amerykańskiej. Wnioski dostępne w bibliotece
lub online pod adresem: literacysuffolk.org

 

usługi osobiste

Zasoby i usługi elektroniczne
(dalszy)

Zasoby do druku
(dalszy)

Zasoby do druku

http://learning.pronunciator.com/getstarted-scls.php
http://main.suffolk.ny.brainfuse.com/
http://learningenglish.voanews.com/
https://www.elizabethclaire.com/
https://www.elizabethclaire.com/

