Đơn Xin Làm Thẻ Thư Viện
Để xin thẻ thư viện, phải có căn cước có ảnh và chứng thực địa chỉ hiện tại. Nếu chưa đủ 18 tuổi, phải có căn cước và
chứng thực địa chỉ hiện tại của cha mẹ/người giám hộ. Người làm đơn và cha mẹ/người giám hộ phải ký vào đơn.

XIN VIẾT CHỮ IN

				

			

Họ của đương đơn		

Tên

/
TÊN LÓT

/

NGÀY SINH (tháng/ngày/năm)

											

			

Địa chỉ gửi thư 							

Căn hộ số

			

		

				

Thành phố				

			

				

		

Bang 		

Số Zip		

						

Điện thoại						

Địa chỉ E-mail						

Địa chỉ email của quý vị sẽ được dùng để báo cho quý
vị việc giao nhận các tư liệu quý vị yêu cầu và khi quá
hạn trả tư liệu.

Tôi không muốn có ai liên hệ với tôi về các chương
trình và sự kiện của Thư Viện.
Tôi không muốn có ai liên hệ với tôi về Bạn bè của Thư
viện và Quỹ Tài Trợ của Thư Viện.

						
Chữ ký của người làm đơn 								

			
Ngày (tháng/ngày/năm) 		

DÀNH CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI
				

		

Họ tên và tên lót của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp

					

		

Tên 				

TÊN LÓT

Nếu quý vị là cha mẹ hay người giám hộ và muốn hạn chế thẻ của con mình để không thể dùng thẻ mượn DVD loại R, xin hãy nói với nhân
viên thư viện.

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI LÀM ĐƠN hoặc CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA TRẺ DƯỚI 18 TUỔI
•

Tôi hiểu là thư viện cung cấp nhiều tư liệu phong phú ở
dạng in ấn và các dạng khác cũng như qua Internet, trong
đó có những thứ có thể không thích hợp cho trẻ nhỏ.

•

Tôi hiểu rằng chính sách của thư viện cho phép trẻ em truy
cập mọi nguồn tư liệu có trong thư viện. Mọi người có thẻ
thư viện được đảm bảo quyền bảo mật theo Luật Tài Liệu
Công Cộng California (Mã Chính phủ số 6267), trong đó cấm
tiết lộ hồ sơ mượn tài liệu của người dùng thư viện.

•

Tôi nhận trách nhiệm về các lựa chọn của bản thân tôi và
của các con nhỏ tuổi của tôi.

•

Tôi đồng ý tuân thủ các quy tắc và quy chế của Thư viện

		
Chữ ký của phụ huynh hoặc người bảo hộ		

Công Cộng Sacramento và chịu trách nhiệm về mọi tư liệu
mượn bằng thẻ này quá hạn, mất hoặc hư hỏng tư liệu, và
tôi biết là thư viện có thể nhờ cơ quan thu hồi để đảm bảo
việc trả lại tư liệu và nộp các khoản phạt và phí.
•

Đa số các tư liệu chỉ được mượn về trong 21 ngày. Phạt trả
trễ 5 xu một ngày tích lũy lên tới tối đa là $1 mỗi tư liệu
cho trẻ em và 25 xu một ngày tích lũy lên tới tối đa là $5
mỗi tư liệu cho người lớn đối với các tư liệu trả trễ hạn.
Thẻ bị mất hoặc mất cắp sẽ được thay với phí là $2.

•

Tôi đồng ý thông báo cho thư viện khi có thay đổi địa chỉ
hoặc địa chỉ email, số điện thoại, và tên, hoặc khi thẻ này
bị mất hoặc mất cắp.

		

			

Ngày (tháng/ngày/năm)

Ngôn ngữ chính để đọc ở nhà

