
March, 2020 

 

Dear Parents, 

   

I am pleased to inform you that you and your child will be able to access our library software 

(Destiny) online and read electronic books. Please note that the electronic book has an infinity 

sign on the top left corner of the book cover. Also, we have subscribed to TumbleBookLibrary 

premium. TumbleBookLibrary is a website that provides animated, talking picture books which 

foster a love of reading and improve literacy skills.  

 

Please follow the steps mentioned below to access our online library: 

1. From any browser, go to www.destinydiscover.com 

2. In the school field, type "Global Bilingual Academy School Library, Kuwait City, 

Kuwait". When our school appears in the suggestions, select it. 

3. Click Go! 

4. From the top toolbar, select Login. 

5. Type the following:  

 

Username: gbaebooks 

Password:  library 

  

Please follow the steps mentioned below to access TumbleBooks library: 

 

www.TumbleBookLibrary.comFrom any browser, please visit . 1 

.From the top toolbar, select Login .2 

3. Type the following  

 

 Username:  globalba 

 Password:   reads 

 

 

Thank you for your cooperation,   

 

Thanaa Fikry 

Librarian  

 

 

 

 

 

 

http://www.destinydiscover.com/
http://www.tumblebooklibrary.com/
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 السادة اولياء األمور الكرام ، 

بنائكم قراءة الكتب اإللكترونية من خالل برنامج المكتبة أبلغكم بأن مدرستنا أتاحت لكم وأليسرني أن 

(Destinyلقد اشتركنا أيضا بموقع .)Tumblebook   وهذا الموقع يقدم كتب برسوم متحركة تتحدث، وهدفه

 والكتابة . تعزيز حب القراءة وتحسين مهارات القراءة

 لذلك يرجى اتباع الخطوات المذكورة أدناه لتتمكن من اكتشاف مكتبتنا عبر االنترنت

 عبر أي متصفح  www.destinydiscover.comالدخول على موقع  .1

  في خانة المدرسة، اكتب الحروف األولى من اسم مدرستنا وسيظهر االسم كامال كما هو مبين أدناه .2

(Global Bilingual Academy School Library, Kuwait City, Kuwait) 

 اختار اسم المدرسة في خانة المقترحات عند ظهوره .3

 (Goاضغط علي كلمة ) .4

 (Log Inمن شريط األدوات العلوي، اضغط على تسجيل الدخول ) .5

 (Log Inاكتب األتي ثم اضغط ) .6

 gbaebooksاسم المستخدم:       

        library:كلمة السر      

 

اتباع الخطوات المذكورة أدناه لتتمكن من اكتشاف المكتبة اإللكترونية  يرجى 

:TumbleBookLibrary 

 عبر أي متصفح  www.tumblebook library.comالدخول على موقع  .1

 (Log Inمن شريط األدوات العلوي، اضغط على تسجيل الدخول ) .2

 اكتب ما يلي:  .3

 globalbaاسم المستخدم : 

 readsكلمة السر      :  

 

 نشكركم لحسن تعاونكم معنا ،،،

 

 ثـناء فكري

 أمينة المكتبة        

 


