موارد مجانية على اإلنترنيت لمساعدة ميشيغان
على "بناء عالم أفضل" في هذا الصيف

مايو2017 ،
أعزائي المعلمين واآلباء واألمهات والطالب:
"بناء عالم أفضل" هو موضوع القراءة والمطالعة لصيف هذا العام ،ونحن في مكتبة ميشيغان اإللكترونية (Michigan eLibrary
التي تُعرف باسمها المختصر  )MeLعلى استعداد لمساعدتكم في هذا الصدد! يمكن لجميع الطالب ،بغض النظر عن أعمارهم،
الذهاب إلى الموقع اإللكتروني  MeL.orgللبحث عن الكتب اإللكترونية والمقاالت ألغراض القراءة أو إجراء البحوث أو التحضير
المتحانات قد يكون لها وقع كبير على مستقبلهم كامتحان الـ ® SATأو للحفاظ على مستوى مهاراتهم األساسية أو تحسينها.
تقدم مكتبة ميشيغان اإللكترونية ( )MeLإلى جميع سكان ميشيغان إمكانية الوصول مجانا ً إلى قواعد بيانات تشترك المكتبة بها وتتميز
بجودتها ومدقق منها .إن موارد المكتبة متاحة على مدار ساعات اليوم وطوال أيام األسبوع ( ،)7/24كما يمكن الوصول إليها من
الجوالة .لقد أنشأ مقدمو المحتوى الرائعون لدينا بضعة مقاطع فيديو قصيرة لكم ،يبرزون فيها مواردهم لالنتفاع منها في هذا
الهواتف ّ
الصيف؛ ويمكنكم عرضها بالذهاب إلى قائمة تشغيل قناة مكتبة ميشيغان اإللكترونية ( )MeLعلى اليوتيوب “Summer Slide
) .Videos from our Partners” : (https://goo.gl/fDC4Beاحرصوا أثناء مشاهدتكم لهذه الفيديوهات أن تشتركوا بقناة
 ،MeLلكي تتمكنوا من مواكبة أحدث الدروس الخصوصية والفيديوهات التي تقدمها المكتبة!
يمكنكم أن تجدوا في موقع  MeLمواردا ً وروابط إلكترونية تتميز بجودتها ومن ّ
ظمة في بوابات إلكترونية ميسّرة لكم .فيما يخص األوالد
من الوالدة وحتى الصف الخامس ،لدى ) MeL Kids (kids.mel.orgأربعة مراكز من شأنها أن تساعد على دعم المهارات
األساسية وبنائها كالقراءة والرياضيات .وفيما يخص الطالب األكبر سنا ً الذين يكونوا في الصف السادس إلى الصف الثاني عشر ،تقدم
) MeL Teens (teens.mel.orgمجموعة غنيّة من الموارد ليست للحفاظ وبناء المهارات األساسية فحسب ،بل إنها أيضا ً
لتحسين مهارات البحث الدراسي ومساعدة الطالب على االستعداد للحياة بعد المرحلة الثانوية بتزويدهم معلومات عن الدراسات
الجامعية أو معلومات عن المسار الوظيفي .يمكنكم الوصول بسهولة إلى قواعد البيانات المشترك بها في أقسام مساعدة الواجبات
المنزلية في هذه البوابات ،أو الذهاب إلى ).A to Z database list (databases.mel.org
تتعرفوا على فرص البرمجة والتعلّم المتاحة لكم .وال يغيب عن بالكم أن
ال تتر ّددوا في هذا الصيف بالذهاب إلى المكتبة العامة المحلية ل ّ
تستخدموا أيضا ً بعض قواعد البيانات الرائجة من الروضة إلى الصف الثاني عشر ( )K-12الموجودة لدى مكتبة ميشيغان اإللكترونية
الواردة في الجدول المرفق .سيساعدكم الغوص فيما تقدمه  MeLعلى إبطاء االنزالق في الصيف و"بناء عالم أفضل"!
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
فريق مكتبة ميشيغان اإللكترونية ()Michigan eLibrary Team

مكتبة ميشيغان اإللكترونية هي من برامج مكتبة ميشيغان ( )Library of Michiganوجزء من وزارة التعليم بوالية ميشيغان
( .)Michigan Department of Educationيتم تمويلها بموجب قانون الخدمات والتكنولوجيا المكتبية الفيدرالي ( )LSTAعبر المعهد
المعني بخدمات المتاحف والمكتبات ( )IMLSمع تمويل إضافي تقدمه والية ميشيغان.
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اسم قاعدة البيانات

الصف

Britannica School
Britannica Learning Zone
Britannica Elementary
Britannica Middle
Britannica High

ما قبل الروضة إلى
الصف الثاني عشر
()PreK – 12

Early World of Learning

ما قبل الروضة إلى
الصف الثاني
()PreK –2

eBooks
eBooks K-8

الميزات
●
●
●
●

تغيير مستويات القراءة بنقرة واحدة
ميزة القراءة بصوت عال
موارد علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات ()STEM
مقاالت ،فيديوهات ،صور ،خرائط ،مصادر أولية والمزيد!

●
●

انظر واقرأ
يتضمن القصص وأغاني لألطفال وأغاني وألعاب وفيديوهات.

●
●

يمكن تنزيل الكتب اإللكترونية أو عرضها عبر صيغة PDF
من صف الروضة إلى الصف الثامن ( )K-8مجموعة فرعية من المجموعة الرئيسية التي
تحتوي على ما يقارب  11000اسم كتاب تم اختيارهم لدعم تجربة التعل ّم النوعي لطالب صف
الروضة إلى الصف الثامن عبر كافة نواحي المواضيع التي يتم تدريسها في المدارس االبتدائية
والمتوسطة

●
●
●
●

 3000صورة
أكثر من  1700من جداول ومخططات ورسوم بيانية ودودة لألطفال
ما يقارب  600شريط فيديو تعليمي بجودة عالية
يحتوي المحتوى على مجموعات من المواضيع الرائجة بما فيها الحيوانات والفنون والجغرافيا
والصحة واآلداب والناس والدراسات االجتماعية والتكنولوجيا والمزيد.

●
●

امتحانات تجريبية وتدريس خصوصي وكتب إلكترونية
مركز التحضير المتحانات الدخول الجامعية :امتحانات تجريبية لكل من امتحان SAT
و ACTوPSAT
مركز المدرسة :تدريس خصوصي لتحسين مهارات الطالب في مواضيع الرياضيات والقراءة
ابتدا ًء من الصف الرابع

ما قبل الروضة إلى
األشخاص البالغين

()Pre-K – Adult

Kids InfoBits

ما قبل الروضة إلى
الصف الخامس
()PreK- 5

LearningExpress
Library

الصف الرابع إلى
األشخاص البالغين
()4 – Adult

●

NoveList K8+

ما قبل الروضة إلى
الصف الثاني عشر
()PreK – 12

●
●
●

البحث عن الكتاب الصحيح فقط
قوائم أسماء الكتب التي يتو ّجب قراءتها للسنة الدراسية القادمة
مراجعات الكتب

●

مصمم لدعم المعلومات المتطورة ومهارات القراءة والكتابة الرقمية لمتوسطي طالب المرحلة
المتوسطة
ما يقارب  300صفحة من المواضيع
أكثر من  750أشرطة فيديو علمية
كتب إلكترونية تفاعلية
نصوص خيالية وواقعية
اختبارات النصوص الخيالية هي فيديوهات Weston Woods
ألعاب تفاعلية للمساعدة على تحسين الترابط اإلنشائي والمفردات والواقع ضد الخيال
مراكز األنشطة ومشاريع العلوم
التعرف على الناس ،واألماكن ،والحيوانات ،واأللعاب الرياضية والمزيد
ّ
يتضمن الفيديوهات والصور والخرائط واأللعاب
سماع النص والقراءة بصوت عال

Research in Context

من الصف السادس إلى
الصف الثامن وما فوق
()6-8+

Scholastic BookFLIX

ما قبل الروضة إلى
الصف الثالث
()PreK –3

●
●
●
●

World Book for Kids

ما قبل الروضة إلى
الصف الخامس
()PreK 5

●
●
●
●

●
●

مكتبة ميشيغان اإللكترونية هي من برامج مكتبة ميشيغان ( )Library of Michiganوجزء من وزارة التعليم بوالية ميشيغان
( .)Michigan Department of Educationيتم تمويلها بموجب قانون الخدمات والتكنولوجيا المكتبية الفيدرالي ( )LSTAعبر المعهد
المعني بخدمات المتاحف والمكتبات ( )IMLSمع تمويل إضافي تقدمه والية ميشيغان.

