
For additional information, visit the SAPL’s website at https://www.santa-ana.org/library or  
follow the Library on social media @SantaAnaLibrary 

Newhope Library 
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(714) 647-6992 

The Santa Ana Public Library (SAPL) and Santa Ana Unified 
School District (SAUSD) are partnering to improve access to 
educational and recreational materials and services by 
providing every student with a FINE FREE library card. Stu-
dents can use their school ID as a Student Success Library 
Card. 

With a Student Success Library Card, students can… 

 Check out library materials up to 5 items—Currently 
offered through curbside pick-up 

 Check out a Wi-Fi hotspot 

 No late fines or other fees 

 Use computers at the Library - When facilities reopen 
due to COVID-19  

Main Library 

26 Civic Center Plaza 
Santa Ana, CA 92701 

(714) 647-5250 

 Access online library resources 24/7 

  E-books 

  E-Audiobooks  

  E-Magazines 

  Video streaming 

  Online databases 

 Participate in library programs such as the 
Summer Reading Program, Fall Reading Pro-
gram, etc. 

 Online Tutoring Program 

 Access to Bookmobile services – Coming 
Soon! 

https://www.santa-ana.org/library


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng viếng thăm website của Thư Viện tại santa-ana.org/library hoặc 

theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội @SantaAnaLibrary.  

Newhope Library 

122 N Newhope St. 
Santa Ana, CA 92703 

(714) 647-6992 

Thư Viện Công Cộng Santa Ana đã hợp tác với Hội Đồng 

Giáo Dục Thành Phố nhằm thực hiện những cải tiến về việc 

tiếp cận với những dịch vụ giáo dục và giải trí cho mỗi học 

sinh bằng 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 Student Success.  

 

Với thẻ Thư Viện Student Success, các em học sinh có thể:  

 Mượn tối đa 5 tài liệu/ấn phẩm từ Thư Viện bằng 

dịch vụ nhận sách bên ngoài Thư Viện (curbside 

pickup)  

 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 – Khi Thư Viện mở 

 

Main Library 

26 Civic Center Plaza 
Santa Ana, CA 92701 

(714) 647-5250 

 Sử dụng tất cả những tài liệu trực tuyến 

(online) của Thư Viện 24/7 bao gồm:  

 Sách điện tử (E-Books)  

 Sách nói (E-Audiobooks)  

 Tạp chí điện tử (E-Magazines)  

 Phim ảnh trực tuyến  

 Dữ liệu 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, ...  

 Chương Trình Dạy Kèm Trực Tuyến (mẫu giáo 

cho tới lớp 12) 

 Sử dụng những dịch vụ của Ô-Tô Thư Viện Lưu 

Động – Trong tương lai rất gần!  

https://www.santa-ana.org/library


 Usar computadoras en la biblioteca – cuando las 
instalaciones vuelvan a abrir después de las res-
tricciones del COVID-19. 

 Acceso a los recursos de la biblioteca en línea las 
24 horas del día, 7 días a la semana: 

 Libros electrónicos 

 Audiolibros electrónicos 

 Revistas electrónicas 

 Video transmitido en vivo 

 Base de datos en línea 

 Participar en programas de la biblioteca, como el 
programa de lectura de verano, programa de lec-
tura de otoño, etc. 

 Participar en el programa de tutoría virtual.  

 Tener acceso a servicios de libros en nuestra bi-
blioteca ambulante – ¡Pronto estará en servicio! 

La Biblioteca de Santa Ana (SAPL) en colaboración con el 

Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) les están 

proveyendo a cada estudiante una tarjeta de la biblioteca 

GRATIS y LIBRE DE CARGOS para ayudarlos a tener mejor 

acceso a materiales y servicios educativos y recreativos de 

las bibliotecas.  Los estudiantes también pueden usar su 

tarjeta de identificación escolar como una tarjeta de éxito 

estudiantil de la biblioteca. 

Con una tarjeta de éxito estudiantil de la biblioteca, los es-

tudiantes pueden… 

 Tomar prestados hasta 5 artículos de la biblioteca– 

actualmente ofrecido afuera a través del sistema 

de recogida en la acera.  

 Tomar prestado un Wi-Fi Hotspots.  

 Evitar multas por demora u otros cargos.  

Main Library 

26 Civic Center Plaza 

Santa Ana, CA 92701 

(714) 647-5250 

Newhope 
Library 

122 N Newhope St. 
Santa Ana, CA 92703 

(714) 647-6992 

Para obtener más información, visite la página web del SAPL en https://www.santa-ana.org/library o 
siga los medios sociales de la Biblioteca @SantaAnaLibrary. 


