مكتبة يوتيكا العامة
استمارة الحصول على بطاقة المكتبة  -البالغين (من عمر  14سنة فاكثر)
تسمح لك بطاقة المكتبة باستعارة المواد من المكتبة واستعمال أجهزة الكمبيوتر العامة في المكتبة .البطاقة هي لتحديد هويتك وغير قابلة
الستعمالها من قبل شخص اخر .يرجى ملء هذا النموذج و تقديم الهوية الحالية .وفي حالة عدم توفر بطاقة الهوية الحالية ستقوم المكتبة
بارسال بطاقة آخرى الستخدامها كأثبات سكن  .يرجى إحضار هذه البطاقة إلى المكتبة لتحديث الحساب الخاص بك .سجالت المكتبة التي
تحتوي على أسماء أو تفاصيل أخرى حول مستخدمي المكتبة ستكون سرية بموجب قانون والية نيويورك .
الرجاء الكتابة
االسم
اسم العائلة___________ :االسم األول ( __________ :االسم األوسط الكامل او الحرف االول ،إذا ما استخدم) _______ :
تاريخ الميالد  ________ / __________ / __________ :المدرسة  /الصف ________________________ :
(السنة)
( يوم )
(شهر )
اللقب________________________________________________________________________ :
( السيد  ،السيدة  ،اآلنسة  ،السيدة )
تاريخ الميالد  ________ / __________ / __________ :المدرسة  /الصف _________________________ :
(السنة)
( يوم )
(شهر )
العنوان البريدي
( إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات عن العنوان البريدي ) :
الشارع_______________________________________________________________________ :
المدينة _____________________ :الوالية ______________________ :الرمز البريدي______________ :
هاتف المنزل  ________________________ :الخليوي _____________________________________ :
البريد اإللكتروني _________________________________________________________________ :
عنوان بديل (إذا كان مختلفا عن العنوان أعاله) :
الشارع_______________________________________________________________________ :
المدينة ____________________ :الوالية _______________________ :الرمز البريدي______________ :
هاتف المنزل  ________________________ :الخليوي _________________ :
البريد اإللكتروني _________________________________________________________________ :
الرجاء استخدام العنوان البديل (حدد الموسم  ،الشهر أو غيرها للفترة الزمنية) _______________________________ :
القومية ،يرجى مساعدتنا لمعرفتك بشكل أفضل  ( :معلومات اختيارية )
اللغة (اللغة االساسية) ________________________ :
يرجى القراءة بعناية والتوقيع:
أوافق على اتباع جميع القواعد التي وضعتها المكتبة  ،بما في ذلك  ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،التعليمات والسياسة الخاصة
باستعمال اإلنترنت  .وسوف اكون مسؤوال عن جميع المواد المستعارة على بطاقتي  .كما أوافق على دفع غرامات أو رسوم أخرى
تفرض في حالة تاخير المواد المستعارة  ،وفقدان أو تشويه مواد المكتبة  .وسوف اقوم بابالغ المكتبة إذا فقدت بطاقتي  ،أو إذا قمت
بتغيير اسمي أو عنواني .
توقيع صاحب الطلب _______________________

التاريخ ________________________________ :

يمأل من قبل الموظف
الموظف _____________________________ :

التاريخ________________________________ :
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