
24//7 Onl i n e  E-Resourc e s
E-Books
E-Audiobooks
E-Magazines
Video Streaming
Online Databases

Programs
Summer and Fall Reading Programs
Online Tutoring
Volunteer Opportunities
Interactive programs for K-12th grade 

Student  Succ e s s  Perks
Check out up to 5 items
Check out a Wi-Fi hotspot
No late fines or other fees
Use of library computers

The Santa Ana Public Library (SAPL) and Santa Ana
Unified School District (SAUSD) have partnered to
improve access to educational and recreational
materials and services by providing every student
with a FINE FREE library card. Students can use their
school ID as a Student Success Library Card. 
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Acce so  a  los  r e cursos  de  la b ibl i o t e ca  e n  l í n ea
las  24  horas  del  d ía ,  7  d ías  a  la s emana:

Libros electrónicos 
Audiolibros electrónicos
Revistas electrónicas 
Transmisión de videos  
Base de datos en línea

Programas
Participar en programas de la biblioteca, como el Programa de
Lectura de Verano, y el Programa de Lectura de Otoño, etc.
Participar en el programa de tutoría virtual.
Oportunidades para ser voluntario
Programas interactivos para grados K-12

Benef i c i o s  de  Tar j e ta  de  Éx i to  Es tud ian t i l
Tomar prestados hasta 5 artículos de la biblioteca
Tomar prestado un hotspot.
Evitar multas por devolución tardia del material u
otros cargos
Usar computadoras en la biblioteca

La Biblioteca Pública de Santa Ana (SAPL) en
colaboración con el Distrito Escolar Unificado de
Santa Ana (SAUSD) estan proporcionando tarjetas de
la biblioteca LIBRES DE CARGOS a los estudiantes
con el proposito de mejorar el acceso a materiales y
servicios educativos y recreativos.  Los estudiantes
también pueden usar su tarjeta de identificación
escolar como una Tarjeta de Éxito Estudiantil de la
biblioteca. 
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Sử dụng tất  cả những tài  l iệu t rực tuyến
(onl ine) của Thư Viện 24/7 bao gồm:

Sách điện tử (E-Books)  
Sách nói điện tử (E-Audiobooks)  
Tạp chí điện tử (E-Magazines) 
Phim ảnh trực tuyến  

Các chương tr ình:
Dữ li ệu trực tuyến (online databases) 
Tham gia những chương trình vui chơi bổ ích của
thư viện như là chương trình đọc sách mùa hè/mùa
thu, vv.
Chương trình dạy kèm trực tuyến (mẫu giáo cho tới
lớp 12)

Đặc quyền thành công của sinh viên:

Mượn tối đa 5 tài li ệu
Mượn Wi-Fi di động (Wi-Fi hotspots).
Hoàn toàn không có lệ phí nếu trả trễ
Sử dụng máy vi tính ở thư viện

Thư Viện Santa Ana đã hợp tác với Hội Đồng Giáo Dục
Thành Phố Santa Ana nhằm thực hiện những cải tiến về việc
tiếp cận với những dịch vụ giáo dục và giải trí cho mỗi học
sinh bằng cách cung cấp cho mỗi học sinh một thẻ thư viện
miễn phí. Các em học sinh có thể sử dụng thẻ Student ID
(thẻ học sinh) của mình như một thẻ thư viện.
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