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Enjoy free learning opportunities
at the Danbury Library

F

ree access to library resources is a
great learning opportunity in the
United States. Danbury’s library is
one of the best I have seen in terms of resources for non-native speakers.
To get further details about learning opportunities to succeed in America
interviewed Elissa Scudder, Language
Center Librarian at the Danbury Library.
SIA:Elissa, who may use library’s
resources?
ES: The Danbury Public library is
available to all members of the community and beyond. The doors are opened
to everyone.
SIA: Are there any costs associated
with using library resources?
ES: The services are free of charge.
SIA: What opportunities does the
Danbury library provide for studying
English?
ES: We have a thriving ESL program
which has evolved over the years.
In our Praxair computer lab we offer computer assisted instruction using the
award winning ELLIS® English language
learning software.
Bilingual instructors are available to
orient students to the program who then
work at their own pace and on their own
schedule. In our lower level Language
Center, we have over 700 books, audiotapes, audio CDs, videos, and DVDS for
learners of English to borrow for home
study using their library card. Five additional computers with English language
learning software are available in the Language Center as well.
SIA: What opportunities does the
Danbury library provide for developing
English speaking skills?
ES: Every Thursday evening from 6:30
to 8:00pm we have an open conversational
group called “Talk Time” in our lower level
Farioly Program Room.
Here, aided by native English speaking volunteers, ESL students with some
English meet and discuss a weekly topic
in both large and small groups. People
practice their listening and speaking skills
in a relaxed and safe environment.
We have coffee or tea, and enjoy talking about a range of topics common to
everyone – work, school, families, holidays, etc. It is a “drop-in program” so
that everyone is welcome to attend whenever they can.
SIA: What other programs the library
offers to immigrants?
ES: We have a number of programs.
We offer computer workshops in Spanish
and Portuguese every Thursday evening
from 6:00 – 7:30pm in our Praxair Lab.
Participants gain basic computer
skills including using a mouse, creating
and saving documents, and using the
internet and email.
We’ve had a number of additional programs including an Information Fair, How
To Get A Job In The USA (presented by
Succeed in America), Small Business Success, and Thinking About Buying Your

First House?
On June 11th, we’ll have an ESL Family Literacy Day. These programs have all
been funded through Library Services and
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Aproveite as opções de
aprendizado grátis da Biblioteca

O

acesso gratuito aos recursos
oferecidos pela biblioteca é uma
grande oportunidade nos Estados

Unidos.

A Biblioteca
Pública de Danbury
é uma das melhores
que já vi em recursos
para aqueles que não
falam inglês. Para
obter mais detalhes
sobre oportunidades
de aprendizado a
Succeed in America
(SIA) entrevistou
Elissa
Scudder,
bibliotecária do
Centro de Línguas na
biblioteca
de
Danbury.
SIA: Elissa,
quem poderá usar os
recursos da biblioteca?
Balcão de informações da Biblioteca de Danbury.
ES: A Biblioteca
Technology Act grant administered by the Pública de Danbury está disponível para
todos os membros desta comunidade, entre
Connecticut State Library.
outros. As portas estão abertas à todos.
Dr. Nara Venditti is president of the
SIA: Há algum custo para utilizar estes
company Succeed In America, and may
recursos?
be reached at (203) 791-1107 or
ES: Os serviços são gratuitos.
nara@tribunact.com

SIA: Quais as oportunidades que
oferece para aprender o inglês?
ES: Temos um excelente programa de
ESL – Inglês Como Segunda Língua, que
tem expandido muito no decorrer dos anos.
No nosso laboratório de computação
Praxair oferecemos instruções para utilizar
o programa ELLIS, especializado no
aprendizado da língua inglesa.
Temos
instrutores
bilíngües
disponíveis para orientar os estudantes
sobre o programa. Depois eles podem dar
continuidade de acordo com o rítmo e no
horário que puderem.
No andar térreo contamos com o Centro
de Línguas onde oferecemos mais de 700
livros, audio-cassetes, audio CDs, vídeos e
DVDs para que estudantes de inglês
possam levar para casa usando apenas o
seu cartão da biblioteca.
Temos outros cinco computadores
disponíveis com programas de aprendizado
do idioma no Centro de Línguas.
SIA: Quais as oportunidades que a
biblioteca oferece para desenvolver
habilidades de comunicação em inglês?
ES: Toda quinta-feira à noite, das 18h30
às 20h, temos um grupo de conversação
chamado “Talk Time” que se reúne no andar
térreo da biblioteca, no Farioly Program
Room.
Aqui, com a assistência de voluntários
americanos, estudantes de inglês que já
dominam um pouco o idioma, se encontram
para debater um tópico semanal tanto em
grupos pequenos como em mais
numerosos.
As pessoas praticam as habilidades de
audição e comunicação num ambiente
descontraído e seguro. Oferecemos café ou
chá, e nos divertimos ao conversarmos sobre
vários tópicos comuns para todos, trabalho,
escola, famílias, feriados, etc.
Não é preciso inscrever-se, por isso
qualquer pessoa que tiver interessada pode
participar.
SIA: Que outros programas a
biblioteca oferece aos imigrantes?
ES: Temos vários programas.
Oferecemos oficinas de computação em
espanhol e português toda quinta-feira das
18h às 19h30 no laboratório Praxair.
Os
participantes
adquirem
conhecimento básico em computação tais
como o uso do mouse, criar e salvar
documentos, usar a Internet e email.
Já tivemos vários programas incluindo
uma Feira de Informação, Como Conseguir
Emprego nos EUA (apresentado pela Succeed in America), Sucesso na Pequena
Empresa, Pensando em Adquirir Sua
Primeira Casa Própria?
No dia 11 de junho, realizaremos o Dia
de Aprendizado de Inglês para Família.
Todos estes programas foram subsidiados
através da verba Library Services and Technology Act administrada pela Biblioteca do
Estado de Connecticut.
Dr. Nara Venditti é presidente da
companhia Succeed In America!, e
pode ser contactada pelo tel.
(203)791-1107 ou email:
nara@tribunact.com

