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Myaccess APS хэрэглээний програм дээр дар.



Нэврэн ороход хэрэглэдэг мэдээллээ бичээд Go товч 
дээр дар.

           сурагчийн дугаар
 6 оронтой тоон нууц үг



Destiny Discover дээрх Launch товч дээр дар.



Дэлгэцэн дээрх баруун дээд буланд байгаа Log In 
товчийг олж дар.



Та одоо Destiny Discover Номын Сангийн Каталогт орчихсон байна. Номын нэр, 
зохиолчийн нэр, эсвэл сэдвийг бичээд Search товчин дээр дарж нотоо хайх болно. 



Номон дээр In (дотор) гэсэн бичиг байх юм бол энэ ном нь одоогоор номын санд 
бэлэн байгаа бөгөөд зээлж авах боложтойr хэлж байгаа юм.  Номон дээр Out (гадна) 
гэсэн бичиг байх юм бол энэ ном нь одоогоор номын санд байхгүй тиймээс зээлэх 
боломжгүй.  Та аль ч номыг зээлж авах захиалга өгч болох боловч тухайн номон дээр 
чинь Out (гадна) гэсэн бичиг байх юм бол захиалсан ном чинь бэлэн болтол нилээн 
хугацаа орох болно гэдгийг санаарай. 



Тухайн номны дэлгэцэн дээрх More Details (дэлгэрэнгүй мэдээлэл) товч дээр дарах юм бол 
таньд тэр номыг захиалж нөөцөнд тавиулах өөр сонголтууд байж тагадгүй юм. 



Hold товчин дээр дар.



Нөөцөнд тавьсан номныхоо захиалгыг  
хийж дуусгах.



Номныхоо захиалгыг баталгаажуулахын тулд тухайн 
цахим хуудсан дээрх өөрийнхөө дансны товчин дээр дар.



Та хэдэн ном нөөцөнд тавиулахаар захиалсаныг үзүүлсэн тоог Holds (нөөцөнд тавигдсан) гэсэн 
үгний урьд бичигдсэн байхыг олж харна.  Ном нөөцөнд тавиулахдаа 5 аас илүүг бүү захиалаарай.  
Та бас нөөцөнд тавиулсан номнуудаа дахин Holds (нөөцөнд тавигдсан) товчин дээр дарж харж 
болно.  



Товчин дээр дарсаны дараа таньд ямар номнууд нөөцөнд тавигдсаныг харна. Номын сангийн ажилчид 
таны захиалсан номнуудыг олж бас бүртгэж бэлэн болгоно. Таны захиалсан номнуудыг бэлэн болгоход 
1-2 өдөр ордгийг анхаарна уу.



Нөөцөнд тавиулсан (Holds) номнууд чинь Бүртгүүлээд авахруу (Checkouts) шилжсэн байх юм бол таны захиалсан 
номнууд сургууль дээр ирж авахад бэлэн болсон гэсэн үг. Номнууд чинь Бүртгүүлээд авахгуу орсоныг та номын сангийнхаа 
дансыг шалгаж баталгаажуулна.  ХФБ сургууль дээр ирж номоо авахаасаа өмнө номнууд чинь Бүртгүүлээд авахруу орсоныг 
нь шалгаарай.  Та номоо авахдаа ХФББС-ийн гол хаалга буюу 1 номерын хаалган дээр ирээд хонхыг дар.  Хэн нэгэн хүн таны 
номнуудыг авчирч өгнө. Номнуудыг долоо хоногийн дотор ирж авах ёстой бөгөөд долоо хоногоос илүү хугацаа өнгөрвөл 
номнуудыг чинь номын санд буцааж өгөх болно. Д-Б гарагуудад 8:30-4:00 цагуудын хооронд ирж авах хуваарьтай.  Даваа гарагт 
6 цаг хүртэл сунгасан цагаар ирж номоо авах боломжтой.



MackinVia Цахим Номнууд 
болон Аудио Номнууд

Сурагчдад Зориулсан Дижитал Номнууд



Хэрхэн 
холбогдох...

Сурагчийн 
iPad-аас

1.

2.

3.



Хувийн цахим хэрэгсэлээсээ хэрхэн хобогдох:       
1. www.apsva.us цахим хуудасруу ор

http://www.apsva.us


2.
3. 



Тэгээд 
адилхан 

алхамуудыг 
дагах:

4.

5.



Үүргэвч (Backpack) нь сурагчийн данс - таны хүүхдийн 
дансны тухай бүх мэдээлэл эндээс олдоно.



Home (Гэр)- энд буй бүх нөөцүүдийг Хоффман-Бостон 
сургууль эзэмшдэг бөгөөд Хамгийн Шинэ/Шилдэг 
Нөөцүүд/Онцлох Категориудаар ангилагдсан байдаг



Home (Гэр)- энд буй бүх нөөцүүдийг Хоффман-Бостон 
сургууль эзэмшдэг бөгөөд Хамгийн Шинэ/Шилдэг 
Нөөцүүд/Онцлох Категориудаар ангилагдсан байдаг



Home (Гэр)- энд буй бүх нөөцүүдийг Хоффман-Бостон 
сургууль эзэмшдэг бөгөөд Хамгийн Шинэ/Шилдэг 
Нөөцүүд/Онцлох Категориудаар ангилагдсан байдаг



Үүнд 2,476 Цахим Номнууд   



бас 565 Aудио Номнууд байдаг. 



Категориудаар эсвэл Бүлгээр хайлт хий



Advanced Search (Нарийвчилсан Хайлт) - 
Зохиогч, Төрөл, Цуврал, Хэл, Бэлэн байдал
  



Бүртгүүлээд Авах эсвэл Номын Хүсэлт Гаргах

A Apple Pie is 
available!  Click on 
Checkout and it’s 
yours.  

5 Worlds in not 
available.  Click on 
Request  and you 
will be notified 
when it is available.



MackinVia Databases
Сурагчдад Зориулсан Цахим номнууд



Хэрхэн 
холбогдох...

Сурагчийн 
iPad-аас

1.

2.

3.



Хувийн цахим хэрэгсэлээсээ хэрхэн холбогдох:       
1. www.apsva.us цахим хуудасруу ор

http://www.apsva.us


2.
3. 



Tэгээд 
адилхан 

алхамуудыг 
дагах:

4.

5.





20 төрлүүд байдаг, гэвч сургуулийн Номын Сан болон Уншихын Баг доорх 3 
төрлүүдийг илүү тодотгон авч үзэж байна:





*Spanish & 
French available



*Бүгдээрээ сонсох сонголтуудыг хийх боломжтой







Номын Сангийн 
Цахим Номын 

Нөөцүүд
Цахим дээрх Үлгэрийн Суваг

Олон Улсын Хүүхдүүдийн Цахим Номын Сан
Бичиг Үсгийн Төлөө Нэгдэцгээе



www.apsva.us цахим хуудасруу орж ‘Our Schools’ товчин дээр дар

http://www.apsva.us


Hoffman-Boston сургуулийн нэрийг сонго



‘Library’ товчин дээр дар



‘Online Books’ товчин дээр дар



3 Нөөцүүд



Цахим дээрх Үлгэрийн Сувгууд



Дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахын тулд номны хавтсан дээр 
компьютерын хулганаа байрлуул. Тэгээд дуртай номныхоо 
бичлэгийг чангаар сонс.



Суман дээр дарж тоглуулаад цагаа сайхан өнгөрүүлээрэй!



3 Нөөцүүд



Олон Улсын Хүүхдүүдийн Цахим Номын Сан



Хэл, нас, урт, шагналууд, сэдэв, болон 
хавтасны өнгөөр ангилах.





Уншихыг хүссэн номон дээрээ дар.



‘Read this Book’ товчин дээр дар.



Номны хавтсан дээр дар.



Уншиж байхдаа номны хуудсыг эргүүлэхэд 
сумнуудыг хэрэглэ.



3 Нөөцүүд



Бичиг Үсгийн Төлөө Нэгдэцгээе



Бичсэн хэлээр хайх



Уншиж бичлэг хийсэн хэлээр хайх 
language



 Гарчиг эсвэл ангиллаар хайх



Номон дээр дарж сонголт хийх.



Чангаар уншиж бичсэн хэлийг сонгох.



Сум ашиглан хуудсыг эргүүлэн амтархан уншаарай!



Аз 
Жаргалтай 
Уншаарай!



RAZ-Plus
Таны Хүүхдүүдэд Цахим Номнууд



Хэрхэн 
холбогдох...

Сурагчдын 
iPad-аас

1.

2.





Хувийн цахим хэрэгсэлүүдээсээ хэрхэн холбогдох:       
1. www.apsva.us цахим хуудасруу ор

http://www.apsva.us


2.
3. 



Тэгээд 
адилхан 

алхамуудыг 
дагах:







Provide reading level by grade and 
age.  




