اس موسم گرما میں تمام نیویارک شہر کے طلبا کے لیے تدریس کو جاری رکھنے کے
لیے مفت ای بُکس اور تدریسی ذرائع
سورا) ایک صارف دوست ای ریڈر ( )e-readerایپ ہے جو
َ ( Sora
 K-12تک کے طلبا کو ای بُکس ( )eBooksاور ڈیجیٹل آڈیو کتب تک رسائی
دیتا ہے۔ اس موسم گرما میں ،نیویارک شہر پبلک اسکولوں کے طلبا کو Sora
کے ذریعے سینکڑوں مصروف عمل رکھنے والے عنوانات تک رسائی حاصل
ہو گی۔ مطالعہ نگار گریڈ سطح کی ای بُکس اور ڈیجیٹل آڈیو کتب کو مختلف
زبانوں اور گریڈ سطحوں میں باآسانی اپنے  DOEطلبا اکاؤنٹ پر الگ اِن ہو کر
تالش کر سکتے ہیں Sora .ایپ محکمئہ تعلیم کی جاری کردہ آئی پیڈز پر
دستیاب ہے اور اسے کسی بھی انڑنیٹ کے قابل آلے ( ڈیوائس) پر یا Sora
ویب سائٹ پر جا کر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے Sora .شروع کرنے کے لیے
 discoversora.com/nycپر ہدایات کا جائزہ لیں!
نیویارک شہر اسکول الئبریری سسٹم نے افسانوی اورغیرافسانوی ای بُکس کا
ایک مجموعہ تشکیل دیا ہے.
 https://galepages.com/nycdoe11/ebooksپر جاکرمکمل
مجموعہ دیکھیں .ای بُکس تک رسائی کے لیے ،براہ کرم
 libraries@schools.nyc.govپرای میل کر کے صارف نام (یوزر نیم)
اور حرف راز (پاس ورڈ) حاصل کریں.

( NOVELnyنیویارک آن الئن ورچئل الیکٹرانک الئبریری) ایک تحقیق
ڈیٹابیس پر مبنی ہے جس تک طلبا دن میں  24گھنٹے ،ہفتے میں سات دن رسائی
حاصل کر سکتے ہیں۔ نیویارک ریاست میں  NOVELnyتک رسائی کے لیے
الگ اِن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈیٹا بیس میں متن ،اخبارات ،رسالے،
ہسپانوی زبان کے ذرائع ،بنیادی ذرائع ،اور ساتھ میں انساکلوپیڈیاز شامل ہیں۔
ڈیٹابیس کی ایک مکمل فہرست کے لیے
 https://galepages.com/nycdoe11پر جائیں .نیویارک سے باہر
ڈیٹا بیس تک رسائی کے لیے براہ کرم libraries@schools.nyc.gov
پر جا کر صارف نام (یوزر نیم) اورحرف راز(پاس ورڈ) حاصل کریں .براہ کرم
متوجہ ہوں کہ ان میں تیسرے فریق کے کچھ ذرائع صرف انگریزی میں ہی
دستیاب ہو سکتے ہیں۔
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