12 tài nguyên cho học sinh GCPS đang tìm sách kỹ thuật số
Không in? Không vấn đề gì! Học sinh của quận Gwinnett có quyền truy cập vào nhiều
sách kỹ thuật số và sách nói để đọc và nghe, bây giờ và cả mùa hè! Kiểm tra 12 tài
nguyên này để tìm đọc tiếp theo ….
Tài nguyên cổng thông tin học sinh GCPS
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Danh mục truyền thông. Sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, học sinh có thể thu hẹp tìm kiếm vào định dạng “e Book
format” trong Destiny Discover để tìm và đọc sách kỹ thuật số có sẵn thông qua trường học địa phương.
Thư viện nghiên cứu trực tuyến sách điện tử. Trong cổng thông tin, học sinh chọn “e Book option” trong liên kết Thư viện
nghiên cứu trực tuyến để tìm Sách điện tử có sẵn trên toàn quận. Nhờ sự hào phóng của các nhà xuất bản, GCPS có thể cung
cấp quyền truy cập vào hàng trăm tiêu đề bổ sung cho đến tháng Chín.
Cơ sở dữ liệu thư viện nghiên cứu trực tuyến. Học sinh tiểu học có thể truy cập các phiên bản sách điện tử của sách truyện
phổ biến, sách chương và tiểu thuyết đồ họa bằng cách chọn liên kết “Tumblebooks” trực tuyến từ Cơ sở dữ liệu trong Thư
viện nghiên cứu trực tuyến. Nhiều tiêu đề có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Cũng nằm trong cơ sở dữ liệu của
liên kết thư viện nghiên cứu trực tuyến là BookFLIX, cặp sách viễn tưởng tương tác và phi hư cấu sách dành cho học sinh
tiểu học dựa trên chủ đề.

Gwinnett County Public Library Tài nguyên kỹ thuật số sử dụng Chi nhánh “Branch Out”
Với BRANCH OUT! - sự hợp tác giữa GCPS và Thư viện công cộng quận Gwinnett (GCPL) - ID trường của học sinh nhân đôi như
một thẻ thư viện GCPL, cho phép truy cập vào bộ sưu tập tài nguyên kỹ thuật số và in ấn rộng rãi của quận cũng như các ứng dụng di
động cho Android và iOS, bao gồm Libby, Flipster, Beanstack, Mango Languages, v.v. Để truy cập tài nguyên thư viện, học sinh đăng
nhập bằng ID học sinh GCPS và ngày sinh (MMDĐ) làm Mật khẩu. Những học sinh chưa có tài khoản Branch Out có thể yêu cầu
một tài khoản trực tuyến.
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Overdrive. Sử dụng tài khoản Branch Out từ Thư viện công cộng Gwinnett, học sinh có thể truy cập hàng ngàn sách điện tử
và sách nói. Overdrive Kids và Overdrive Tây Ban Nha cho phép người dùng tìm kiếm các bộ sưu tập cụ thể. Overdrive hiện
đang cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào Harry Potter and the Sorcerer’s Stone!
eReads Kids. Nhiều đầu sách phổ biến có sẵn và người dùng có thể giữ một cuốn sách để xem trong tương lai.
TeenBookCloud. Tài nguyên này cung cấp cho người dùng Branch Out một bộ sưu tập cập nhật bao gồm các tiểu thuyết đồ
họa phổ biến ở định dạng sách điện tử. Người dùng có thể thay đổi màu nền và màu phông chữ để làm cho sách điện tử dễ
đọc hơn.

Nhà xuất bản và nhà cung cấp
Audible. Được cung cấp bởi Amazon, bộ sưu tập Audible là hướng cho “Người nghe Littlest” thành “Tweens” và “Teens”.
Câu chuyện có sẵn trong sáu ngôn ngữ khác nhau và một cú nhấp chuột cho phép dùng miễn phí trên máy tính để bàn, máy
tính xách tay, máy tính bảng hay điện thoại.
8. Barnes and Noble. Tải xuống ứng dụng Nook miễn phí cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để truy cập sách điện
tử miễn phí, thu hút học sinh từ mẫu giáo đến K đến trung học cấp 2.
9. Get Georgia Reading. Thường là một nguồn tài nguyên để đọc vào mùa hè, Get Georgia Reading đã thực hiện bộ sưu tập
hơn 6.000 cuốn sách kỹ thuật số chất lượng cao, thú vị có sẵn vào đầu năm nay. Sử dụng thông tin sau để đăng nhập vào
chương trình này -- Tên trường học (School Name): Get Georgia Reading; Tên người dung (Username):
GWINNETTCOUNTY; Mật khẩu (Password): read.
10. Junior Library Guild. Người dùng có thể chọn từ các bộ sưu tập tiểu học, trung học cấp 2 hoặc trung học cấp 3, miễn phí
đến hết ngày 31 tháng 5. Không có tên người dùng hoặc mật khẩu trên máy tính. Tìm thông tin đăng nhập cho ứng dụng trực
tuyến.
11. Capstone Interactive. Học sinh có thể truy cập hơn 3.000 đầu sách nhắm đến người dùng tiểu học và trung học cấp 2. Sử
dụng thông tin sau để đăng nhập vào chương trình này— Tên người dung (Username): continue; Mật khẩu (Password):
reading.
12. Sebco Ebooks. Bộ sưu tập này bao gồm tiểu thuyết cũng như phi hư cấu cho mọi lứa tuổi và nhiều tựa sách được xuất bản
gần đây. Tên người dùng và mật khẩu được nhúng trong liên kết. Sử dụng 1 làm ID học sinh.
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Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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