
 تسعى المكتبة إلى المساعدة في تقوية مهارة القراءة ودعم الدراسين لتعزيز المشاركة 
والثقة لدى الطالب. 

مجموعات الكتب: طلبات الكتب المدرسية
تمثل مجموعات الكتب أهمية بالغة لدعم عملية التدريس. يمكنك الحجز المسبق لمدة 60 يوًما 

كحد أقصى. يحق لألحداث والمراهقين استعارة 25 كتاب. ويُسمح باستعارة الكتب لمدة ال 
تتجاوز 9 أسابيع. 

 hoopla أو Libby تتوفر معظم هذه العناوين في شكل نُسخ إلكترونية أو صوتية من منصة
toledolibrary.org/  يختلف عدد النسخ وتوافرها(. ابدأ طلبك عبر اإلنترنت من خالل(

prek12 أو اتصل على الرقم 419.259.5200.

تسليم مجموعات رعاية األطفال: مجموعات الكتب لمقدمي الخدمة المرخصين
يتوفر لدينا مجموعات رعاية األطفال مع المواد المصممة ألعمار معينة باإلضافة إلى 

التوصيل المجاني. تضم كل مجموعة 15 كتابًا. ابدأ طلبك عبر اإلنترنت من خالل  
toledolibrary.org/prek12 أو اتصل على الرقم 419.259.5200.

ملصق موارد الصفوف الدراسية
toledolibrary. هل يعاني طالبك من صعوبة في إنجاز الواجب المنزلي أو من مشكلة في البحث؟ يمكنك طباعة شبكة قابلة للتنزيل من

org/prek-12 لمشاركتها مع طالبك أو لتعليقها في الصف الدارسي. يتوفر لدينا أيًضا ملصقات ملونة كاملة بحجم 11 × 17 يمكن طلبها من 
فرع المكتبة المفضل لديك أو عن طريق االتصال بالرقم 419.259.5200.

زيارات الصف: حضوريًا أو افتراضيًا
أمناء المكتبة على استعداد دائم لمساعدة طالبك. دعونا نخصص 

زيارة لتلبية احتياجاتكم التعليمية. جدِول زيارتك عبر اإلنترنت من 
خالل  toledolibrary.org/prek12 أو اتصل على الرقم 

.419.259.5200

قصص عبر الهاتف
تتوفر قصص مجانية مسجلة لألطفال والمراهقين 

والكبار. استمع إلى تلك القصص عبر الهاتف 
في أي وقت من النهار أو الليل. ما عليك سوى 
االتصال على الرقم 419.745.9700 وتحديد 

فئتك العمرية والقصة. يتم تحديث القصص كل 
أسبوعين.

نظرة عامة على الموارد

مساعدة الطالب

شاهد المزيد



الوسائل التعليمية
تتوفر أوراق لألنشطة يمكن تنزيلها تغطي جميع 

المواضيع والصفوف.

بطاقات المكتبة الخاصة بالطالب
اتصل على الرقم 419.259.5200 للحصول على 

بطاقة مكتبة لجميع طالبك.

TutorSmart
تقدم TutorSmart دروًسا 

خاصة مجانية في فترة ما بعد 
المدرسة لطالب الصف األول حتى الصف الثامن 

في 5 فروع للمكتبة: كنت ولوك وماين وموط 
وساوث. تبدأ الدورة الصيفية في 16 مايو. ستتم 

إضافة المزيد من المواقع في الخريف.

يجب تسجيل الطالب ليتمكنوا من المشاركة. 
يعمل البرنامج لمدة ساعة واحدة كل يوم، من 

االثنين إلى الخميس، ويتولى التدريس للطالب مجموعة من المدرسين 
األكفاء. 

ابدأ عبر toledolibrary.org/tutorsmart أو اتصل على الرقم 
.419.259.5200

Tutor.com
يقدم موقع Tutor.com دروًسا أكاديمية عبر اإلنترنت للطالب من الروضة 

حتى الثانوي وطالب المرحلة التمهيدية في الجامعة وطالب GED. ال 
يلزم حجز موعد، ويبدأ المعلمون عملهم من الظهر حتى منتصف الليل على مدار 7 أيام في األسبوع! ادرس على مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع من خالل اختبارات الممارسة ومكتبة موارد SkillsCenter. تشمل االختبارات القصيرة ASVAB واختبار ACT/SAT التحضيري 
 Drop-off أيًضا الدعم الكتابي إما في جلسة مباشرة أو من خالل خدمة Tutor.com وأساسيات الرياضيات وغير ذلك الكثير. يوفر موقع

toledolibrary.org/.يمكنك تلقي تعليقات عن التقارير والمقاالت والسير الذاتية وخطابات التقديم في غضون 12 ساعة .Paper Review
prek12
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