مكتبة تروي العامة
الموارد الدولية :
ترحب مكتبة تروي العامة بالعمالء من جميع أنحاء العالم .هذه الموارد
هي مجانية لحاملي بطاقة مكتبة تروي العامة.

البرامج
مجموعة محادثة اللغة اإلنجليزية
كل يوم ثالثاء صباحًا من ساعة
إذا كانت اللغة اإلنجليزية هي لغتك الثانية ،فقم باالنضمام
إلينا لممارسة مهارات التحدث واالستماع لتحسين مفرداتك
اإلنجليزية في جوغيررسمي ومريح .يرجى مالحظة أن
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هذا ليس فصال رسميا للغة اإلنجليزية .

الموارد الرقمية
قم :troypl.org/ downloadablesللدخول الى
بزيارة موقع
ل
هوب ا
هوتطبيق مجاني يتيح للمستخدمين الوصول إلى الكتب
اإللكترونية والكتب الصوتية اإللكترونية والموسيقى واألفالم
والبرامج التلفزيونية بعدة لغات .استخدم أداة " البحث المتقدم"
للتعرف على اللغة التي تختارها.
قم بزيارة  troypl.org/resources.للدخول الى:

طباعة الموارد
الكتب
تتوفر الكتب والكتب الصوتية لتعلم اللغات بما في ذلك تعلم
اللغة اإلنجليزية.
مجموعة من كتب اللغات العالمية باللغات العربية والبنغالية
والصينية والفرنسية واليونانية والغوجاراتية والهندية
واإليطالية واليابانية والكانادا والكورية والماراثية والبولندية
والبنجابية والروسية واإلسبانية والتاميلية والتيلجو واألردية
تتوفر كتب للتهئ ألمتحانات TOEFL /IELTS/TOEIC
أخرى مجموعات
تتوفر مجموعة من المجالت والصحف العالمية باللغات
العربية والبنغالية والصينية والفرنسية والهندية واإلسبانية .
هناك أفالما عالمية باكثر من  40لغة  .تضم المجموعة
أفالما للعائالت ,الكبار ,األطفال باإلضاف إلى الدراما
.والبرامج التلفزيونية.
وبالنسبة لمجموعة المراهقين ,تتوفر قصص مصورة يابانية
و مانجا .

مكتبة التعليم السريع
والتحضير للدورة التعليمية بما في  IELTSوTOEFL iBT
تتوفر تمارين على االختبارات اختبارالمواطنة .كما توجد وكذلك
موارد لتصبح قارئا اوكاتبا أفضل باللغة اإلنجليزية.
لغات المانغو
) توفر لغات المانغو موارد تعليم عبر األنترنيت ل  17لغة,
وكذلك  17دورة (أي أس أل ESLمع العديد من الدورات
التخصصية  .إذا كنت تتطلع إلى تعلم لغات جديدة والتعرف على
ثقافات جديدة من قريب وبعيد ،فقد وصلت إلى المكان الصحيح.
ما قبل المواطنة
يوفر البرنامج أكثرمن  100فيديو تعليمي باالضافة الى
األختبارات والتدريبات التفاعلية مع التربية المدنية والمفردات
باإلضافة إلى ممارسة القراءة والكتابة التي يحتاجها المواطنون
الجدد للنجاح في اختبارالمواطنة.
الناطق
تتوفرللجميع دورات لغة قابلة للتخصيص .هناك ESL .و ASL
أكثر من  160لغة للتعلم ك ASL, ESLتتوفر في الناطق
دورات ألكثر من  140لغة منزلية.

