BRANCH OUT (TIẾN TRIỂN) năm học này!
Các trung tâm truyền thông học đường trong Gwinnett County Public Schools
(GCPS) có đầy đủ các nguồn tài nguyên tuyệt vời cho các em học sinh. Cám ơn sự hợp tác
giữa GCPS và Thư Viện Công Lập Quận Gwinnett (Gwinnett County Public Library, GCPL), chương trình BRANCH
OUT! sẽ giúp bổ sung thêm nhiều nguồn tài nguyên cho tấ t các học sinh cửa GCPS đã đ
̣ ăng ký vào chương trình này.
Với chương trình BRANCH OUT! Thẻ ID học sinh có thể sử dụng như là thẻ thư viện GCPL, thể tiếp cận các nguồn tài
nguyên sách in và sách kỹ thuật số của hệ thống thư viện quận tại bất kỳ chi nhánh nào trong 15 chi nhánh trên khắp
quận Gwinnett cũng như trên trang web trực tuyến. Thậm chí tốt hơn, tiền phạt cho sách quá hạn và các vật liệu cửa thư
viện là một điều quá khứ cho những em tham gia chương trình BRANCH OUT!

Hoc sinh nà o đã tham gia
vào chương trình nà y
năm học vừ a qua có thể
tiếp tục sử dụng tài
khoản Branch out!.
Không chắc chắn nếu tài
khoản của sinh viên cò n
có hiệu lự c? Xin hoàn
tất biểu mẫu này hoặc
đăng ký trên mạng.

Các gia đình có thể đăng ký trước chương trình mới này trong suốt thời gian diễn ra các
hoạt động trở-lại-trường bằng cách hoàn thành biểu mẫu này hoặc lựa chọn tham gia
trong quá trình đăng ký GCPS trực tuyến. Một khi tài khoản đăng ký trước được kích hoạt,
các học sinh sẽ có thể sử dụng ID học sinh GCPS và mã PIN của mình để tiếp cận bộ
sưu tập các tài liệu bản in, tài liệu nghiên cứu, tài nguyên kỹ thuật số, kho sách nói (audio
book) và rất nhiều nguồn tài nguyên khác của hệ thống thư viện!
Lưu ý: Khi gia đình đăng ký tham gia, xin cho phép một tuần sau khi nộp lại mẫu đăng ký
này hoặc "đánh dấu lựa chọn” trực tuyến trước khi học sinh có thể truy cập vào tài khoản thư
viện quận của mình.
Vân! Học sinh của chúng tôi được phép tham gia chương trình Branch Out!
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