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1. Ask a Librarian
Now you can connect to a librarian through your computer at any 
time.  Chat with us 24/7 to find answers, articles and more.  You 
can also email us for more extensive research requests including 
obituary searches, genealogy and local history questions.  

2. Houston Public Library App
Download our free mobile application and search our catalog  
for books, movies, music and more, with easy search features 
designed for mobile devices. Check your account, place holds 
or renew items, get library hours and directions, find upcoming 
events, or contact us.

3. FLIP Kits
Nurture a love of reading and learning with the Family Literacy 
Involvement Program (FLIP) kits.  These kits, available in English, 
Spanish, Chinese and Vietnamese, allow parents and their children 
to read a book and complete a related activity together. 

4. Tumblebooks
Keep children interested and involved with reading with these 
animated talking picture books, suitable for elementary school 
children.  These picture books integrate sound, animation, music, 
narration, and activities to keep them engaged in learning.

5. Brainfuse
Get FREE help with math, writing, science, customized study  
plans, lessons and more with live tutors Monday – Sunday  
2 PM – 11 PM!  Are you Job hunting or switching careers?  With  
your FREE library card, sign up for a FREE résumé writing lab  
and FREE interview coaching.

6. Digital Archives
The Digital Archives is your connection to primary resources about 
historical events. The material ranges from oral histories, film clips, 
photographs, maps, manuscripts, to books and more, from our 
Special Collections libraries. Be sure to check out the Educator and 
Student Resources section.

7. Learning Express Library
FREE practice tests are available for high school, college, or 
career, and include STAAR, GED, AP, SAT, Civil Service, ASVAB, U.S. 
Citizenship, Law Enforcement, Cosmetology, Nursing, Real Estate 
and more. Many lessons are also available in Spanish.

8. Free Video and Music Downloads
and Streaming
Are you a music lover? Cardholders can download three (3) songs 
a week and access up to 3 hours of streaming music per day from 
Freegal’s 9 million songs. Hoopla offers more than just music with 
their thousands of digital videos, music and audiobooks available 
for both computers and mobile devices. 

9. Free E-Books
Access thousands of e-books and e-audiobooks for all ages 
through OverDrive, OneClickDigital, EBSCOHost, and ComicsPlus 
to read or listen to on your computer, tablet or smart phone.

10. FREE Programs, Classes, Workshops,
and Special Events
They’re FREE and there is something for everyone from book 
clubs to computer classes to workshops and seminars. There are 
hundreds of topic choices from health and wellness to finding 
a job; from author talks and poetry slams to starting your own 
business.  

Visit:
www.houstonlibrary.org/10-cool-links 
to connect to these valuable resources. 
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1. Hãy hỏi một Nhân viên thư viện
Bây giờ bạn có thể kết nối với nhân viên thư viện qua máy vi 
tính bất kỳ lúc nào. Hãy nói chuyện với chúng tôi 24/7 để tìm 
thấy các câu trả lời, các bài viết, v.v. Bạn cũng có thể gửi email 
cho chúng tôi về các yêu cầu nghiên cứu sâu rộng hơn bao 
gồm cả tìm kiếm lời cáo phó, gia phả và các câu hỏi lịch sử 
địa phương.  

2. Ứng dụng của Thư viện Công cộng Houston
Tải ứng dụng di động miễn phí và tìm kiếm danh mục của thư 
viện cho sách báo, phim ảnh, âm nhạc và nhiều hơn nữa, với 
các tính năng tìm kiếm dễ dàng đã thiết kế cho các thiết bị di 
động. Kiểm tra tài khoản của bạn, giữ hoặc gia hạn các vật 
phẩm, biết giờ giấc và đường hướng đến thư viện, tìm hiểu  về 
các sự kiện sắp đến, hoặc liên lạc với chúng tôi.

3. Bộ sách FLIP
 Nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và học hỏi cùng Bộ sách 
Gia đình Tham gia Chương trình biết Đọc và Viết (FLIP). Các 
bộ sách này có bằng  tiếng Anh, Tây Ban Nha, Tiếng Hoa và 
tiếng Việt, cho phép cha mẹ và con cái họ đọc sách và cùng 
hoàn tất một hoạt động có liên quan với nhau. 

4. Sách Tumblebooks
Duy trì sự yêu thích và tham gia của trẻ em vào việc đọc và 
nghe các sách hoạt hình, hợp với các trẻ em tiểu học. Những 
cuốn sách có hình này lồng ghép âm thanh, hoạt hình, nhạc, 
kể chuyện, và các hoạt động để giữ cho trẻ em  tham gia vào 
việc học hỏi.

5. Brainfuse
Được dạy kèm miễn phí cho môn toán, tập viết, khoa học, các 
chương trình học tập được điều chỉnh với thầy cô dạy kèm 
trực tiếp từ Thứ 2 - Chủ Nhật, từ 2h chiều - 11h đêm! Bạn có 
đang tìm Việc hay chuyển đổi nghề nghiệp không? Với thẻ thư 
viện MIỄN PHÍ, hãy ghi danh để được hướng dẫn viết lý lịch 
nghề nghiệp MIỄN PHÍ và phỏng vấn MIỄN PHÍ.

6. Kho lưu trữ Điện tử
Kho lưu trữ Điện tử giúp quý vị có thể kết nối đến các nguồn 
tư liệu chính yếu về các sự kiện lịch sử. Các nguồn tài liệu này 
gồm có lịch sử truyền miệng, đoạn phim, ảnh, bản đồ, bản 
thảo, sách báo và nhiều thứ nữa, từ các bộ Sưu tập Đặc biệt 
của thư viện chúng tôi. Hãy xem phần tài liệu của Nhà Giáo 
dục và Học sinh (Educator and Student Resources section).

7. Thư viện Học Cấp tốc
MIỄN PHÍ các bài để luyện tập cho trung học, đại học, hoặc 
nghề nghiệp như STAAR, GED, AP, SAT, Civil Service, ASVAB, 
Thi Quốc tịch Hoa Kỳ, Thực thi pháp luật, Thẩm mỹ học, Điều 
dưỡng học, Bất động sản và nhiều ngành khác nữa. Có nhiều 
bài học bằng tiếng Tây Ban Nha.

8. Tải và Truyền phát Miễn phí Video và
Âm nhạc
Có phải quý vị là người mê nhạc không? Những người có thẻ 
thư viện có thể tải ba (3) bài hát một tuần và 3 giờ truyền phát 
nhạc mỗi ngày từ 9 triệu bài hát của Freegal. Hoopla cung cấp 
nhiều hơn là âm nhạc với hàng ngàn các video kỹ thuật số, 
bản nhạc và sách nghe có sẵn cho cả máy vi tính và các thiết 
bị di động. 

9. Sách Điện tử Miễn phí
Truy cập hàng ngàn sách điện tử và sách nghe cho mọi lứa tuổi 
qua OverDrive, OneClickDigital, EbscoHost, và ComicsPlus 
để đọc hay nghe trên máy vi tính, máy tính bảng hoặc điện 
thoại thông minh của bạn.

10. Các Chương trình, Lớp học, Buổi Thực
hành và các Sự kiện Đặc biệt MIỄN PHÍ
Các sự kiện này MIỄN PHÍ và luôn có sự kiện nào đó từ các 
câu lạc bộ đọc sách đến các lớp học máy vi tính và các buổi 
hội thảo chuyên đề. Có hàng trăm đề tài để quý vị lựa chọn 
từ sức khỏe, giữ cho người được khỏe mạnh đến tìm việc; từ 
những buổi nói chuyện của tác giả và thi đua thơ phú đến cách 
tự khởi nghiệp.  
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Hãy truy cập:
www.houstonlibrary.org/10-cool-links 

để liên kết đến các nguồn tài liệu giá trị. 
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