
   San Juanيک کارت کتاب خانه برای هر دانش آموز حوزه تعليمی  معرفی
می توانند کارت های   San Juanحوزه تعليمی  سپاس گزار هستيم، تمام دانش آموزانو کتاب خانه عامه سکرمنتو   San Juanاز همکاری ميان حوزه تعليمی 

.دانش آموزی شان را به حيث کارت کتاب خانه برای دسترسی به مواد و خدمات آنالين استفاده کنند
:  ، دانش آموزان می توانندStudent Success Library Cardبا 

الکترونيکی  کتاب ٢٠تا ، زمان در يک)ebooks( الکترونيکی  کتاب صوتی يا)e-audiobooks (امانت بگيرند.
آنالين همکاری در زمينه کارخانگی به زبان انگليسی يا هسپانوی به صورت رايگان، دريافت نمايند خدماتروز در هفته،  ٧.
 از جمله انگليسی می باشد، دسترسی حاصل کنند ،بانز ٧٠به نرم افزار های آموزش زبان که شامل.
مضامين، و کتاب های الکترونيکی به امتحان های آزمايشی ،)ebooks ( برای امتحان هایSAT, ACT, ASVAB مهم دسترسی پيدا  و ساير امتحان های

.کنند
ديتابيس های تحقيقاتی آنالين، کتاب های الکترونيکی  به)ebooks(، روزنامه ها، مجله ها و منابع اوليه به صورت مستقيم دسترسی حاصل نمايند.

:دسترسی ساده است
مراجعه کنيد .orgsaclibrary.wwwبه لينک 1.
.کليک کنيد  ”my account“، روی سمت راست باالی در قسمت2.
.خود را وارد کنيد) password(و رمز عبور ) username(از شما درخواست خواهد گرديد که نام کاربری 3.

.a    نام کاربری)username ( ،شماsj------ می باشد) .شماره شناسايی دانش آموزی تان را بنويسيد ،-عالمت  بجای.(

.b     رمز عبور)password  ( تان طوری که در شماره سال تولد  چهارشماQ ذکر شده است، می باشد.
.c    هنگام دسترسی به برخی از منابع ذکر شده در باال، شايد از شما درخواست گردد که دوباره وارد سيستم شويد)sign in کنيد(.

.ثبت نام خواهد شد  Student Success Library Cardدانش آموز شما به صورت خودکار به برنامه 
. مراجعه کنيد .studentsuccessorg/saclibrary.www به سايت ) out form-opt(کسب معلومات بيشتر، يا برای کسب فرم انصراف  برای

دانش آموزان برای برنامه                           ) accounts(با نظرداشت قوانين و مقررات مربوط به دانش آموزان و اطالعات کتاب خانه های عامه، نام کاربری 
Student Success Library Card ، محرم نگهداشته خواهد شد.

Student Success Library CardStudent Success Library Card


