موسم گرما مطالعہ
مفت ذریعہ برائے
ِ

موسم گرما ®  myON® by Renaissanceکے ذریعے مطالعہ کر سکتے ہیں۔
دوران
نیویارک شہر کے اہل خانہ
ِ
ِ

کیا دستیاب ہے؟

میری اپنی ڈیجیٹل الئبریری ( myON Digital
 )Libraryمیں  6000سے زائد کتب ہیں (بشمول
ہسپانوی عنوانات کے)۔

میری اپنی خبریں ( myON NEWS™ powered by
 ،)News-O-Maticپیر تا جمعہ روزانہ نیوز آرٹیکلز
• عمر کے تناسب سے بروقت عنوانات اور
تازہ واقعات

• لچکدار امداد  -باآواز بلند آڈیو ،نمایاں کرنا،
بڑا کرنا اور لغت (ڈکشنری)
• المحدود رسائی ،کسی بھی قاب ِل  -ویب آلے
پر دن میں  24گھنٹے ،ہفتے میں ساتھ دن۔

آغاز کرنا

• انگریزی ،ہسپانوی اور فرانسیسی میں
دستیاب ،اسکے عالوہ آڈیو کی مدد کا
انتخاب

 .1اس پر جائیے  www.myon.comاور لوگ ان (  )loginبٹن دبائیے

 .2اسکول کا نام لکھئیے :این وائی سی سمر ()NYC Summer
پہلے کے چند حروف لکھئیے اور اوپر سے نیچے میں سے منتخب کیجئیے۔
پھر صحیح صارف نام ( )Usernameاور پاس ورڈ ()Passwordلکھئیے:
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مدد کی ضرورت ہے؟

myon

myon

myon

myon

اسکرین کے اوپر سے ٹیب کے ذریعے  Libraryیا  Newsمنتخب کیجئیے۔ ایک کتاب یا خبروں کا انتخاب
کیجئیے اور مطالعہ کرنا شروع کیجئیے

پیر تا جمعہ۔ مشرقی وقت کے مطابق صبح  9سے شام  5بجے تک  myON Supportپر رابطہ کیجئیے۔ ای میل:
 |support@myon.comمفت کال کیجئیے888-728-1266 :
اب  30ستمبر  2018تک دستیاب ہے!
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