برجاء ملء االستمارة باإلنجليزية
رقم التعريف الشخصي ─ ─ ─ ─

اسم الشاب
االسم األول

 ٤أرقام فقط -بال حروف

اللقب

الحرف األول من االسم األوسط

(يقوم موظف المكتب بإعطاء مقدم
االستمارة رقم التعريف الشخصي)

العنوان المحلي
الرقم

الشارع

استمارة طلب بطاقة مكتبة للشباب

المقاطعة

المدينة
الهاتف ()---

هل تحتاج إلى رقم التعريف الشخصي؟

الوالية

الرمز البريدي (الرمز)٤ +

البريد االلكتروني

تاريخ الميالد
الشهر/اليوم/السنة
اإلخطار :برجاء اختيار األسلوب المفضل لإلخطار بالمواد التي تأخر إعادتها ،والمفقودة والمطلوبة لالستعارة:
يتم إرسال اإلخطارات مجاملة من المكتبة .وال يعد عدم استالم اإلخطار إعفاء من مسئولية المواد التي لم يتم تسليمها أو الغرامات التي لم يتم
سدادها.
الهاتف
 البريد االلكتروني
ينبغي على المستعيرين االلتزام بسياسة وإجراءات المكتبة .كذلك يتوقع من المشتركين إعادة مواد المكتبة في موعدها وفي حالة جيدة لتفادي
الغرامات وربما تحويل المسألة إلى وكالة تحصيل المستحقات ما قد يؤدي إلى رسوم إضافية .والمكتبة غير مسئولة عن أية تلفيات تلحق
باألجهزة االلكترونية أثناء استخدام مواد المكتبة.
بالتوقيع على هذه االستمارة ،أقر بقبول المسئولية عن كافة المواد واستخدام الحاسب المرتبط ببطاقة المكتبة .ويشمل ذلك الغرامات و/أو
الرسوم المتعلقة بالمواد التي لم يتم تسليمها ،أو المفقودة ،أو التالفة أو المسروقة .وسوف أقوم بإبالغ المكتبة على الفور في حالة حدوث أي
تغيير في االسم ،أو العنوان ،أو البريد االلكتروني ،أو رقم الهاتف أو فقدان/سرقة هذه البطاقة.
التاريخ

توقيع الشاب
 بلى! أرغب في استقبال تحديثات دورية عن خدمات ،وبرامج وأنشطة المكتبة.

اسم أحد الوالدين  /ولي األمر
االسم األول
عنوان أحد الوالدين /ولي األمر
(إذا كان مختلفا عن المذكور أعاله)

الحرف األول من االسم األوسط

الرقم

المدينة

الشارع

الوالية

الرمز البريدي (الرمز)٤ +

التوقيع على هذه االستمارة بمثابة موافقة من جانبي على إصدار بطاقة مكتبة لطفلي وإقرار بالمسئولية عن استخدام هذه البطاقة .يمكنك
اختيار أكثر من بديل:
 أوافق على إصدار بطاقة مكتبة تتيح االستعارة.
أوافق على إصدار بطاقة مكتبة تتيح االستعارة بما في ذلك استعارة الفيديو (أشرطة الفيديو ،الدي في دي والبلو راي) بما يتفق
والشروط المذكورة في الجانب المقابل من االستمارة.
أوافق على السماح لطفلي باستخدام االنترنت وموارد الحواسب الشخصية في مكتبات بوفالو ومقاطعة إيري العامة بما
والشروط المذكورة في الجانب المقابل من االستمارة.
أوافق على السماح لطفلي باستخدام االنترنت وموارد الحواسب الشخصية فقط في مكتبات بوفالو ومقاطعة إيري العامة .وأدرك أن
هذه البطاقة ال تشمل مزايا االستعارة.
توقيع أحد الوالدين /ولي األمر
(مطلوب)
يجب توقيع هذه االستمارة في حضور موظف المكتبة.
التاريخ

اللقب

موافقة الولدان على استعارة الفيديو
تسمح مكتبات بوفالو ومقاطعة إيري العامة باستعارة الفيديو (أشرطة الفيديو ،الدي في دي والبلو راي) .ويجوز للشاب استعارة بموافقة أحد الوالدين /ولي األمر.
كأحد الوالدين /كولي أمر قرأت واستوعبت قواعد المكتبة التالية:
 يجوز استعارة الفيديو لمدة  ٧أيام ويجوز إعادتها إلى أي موقع من مواقع مكتبة بوفالو ومقاطعة إيري العامة.
 غرامة التأخير  ١دوالر لليوم /للكتاب ،بحد أقصى  ١١دوالرات .يشمل ذلك أيام األحد والعطالت.
 الفيديوهات الترفيهية لالستخدام المنزلي فقط.
 يتم سداد سعر التجزئة بالكامل ثمنا للمواد المفقودة.
 تقوم المكتبة بشراء تشكيلة كبيرة من الفيديوهات ،بما في ذلك األفالم المحظورة للصغار والتي يتضمن بعضها موضوعات ولغة تالئم البالغين وغيرها
من السمات التي ال تناسب األطفال .ويعد أحد الوالدين /ولي األمر مسئوال عن االشراف على اختيارطفله/طفلته من المادة االعالمية .وال تقوم المكتبة
بشراء المواد اإلباحية.
 ويعد أحد الوالدين /ولي األمر مسئوال عن كافة االختيارات.
 والمكتبة غير مسئولة عن أي تلفيات تلحق باألجهزة االلكترونية أثناء استخدام مواد المكتبة.

موافقة أحد الوالدين على استخدام الشاب لالنترنت
تتيح مكتبة بوفالو ومقاطعة إيري العامة استخدام االنترنت وموارد الحواسب الشخصية للجمهور .وموافقة أحد الوالدين مطلوبة قبل السماح باستخدام االنترنت ألي
شاب تحت سن  .١٧وبهدف االلتزام بقانون حماية الطفل من االنترنت وحظراستخدام محتوى االنترنت الذي قد يؤذي القصَّر ،تستعين مكتبة بوفالو ومقاطعة إيري
صنة ونظرا لوجود القيود
العامة بإجراءات حماية التقنية (فالتر) على كافة الحواسب عند استخدام االنترنت .ويجب أن ينتبه المستخدم إلى أن الفالتر ليست مح َّ
الفالتر لمن أعمارهم دون ال .١٧إزالة يتم التقنية ال تستطيع حجب الوصول إلى كافة المحتويات المؤذية أو المسيئة المحتملة .وال
الوالدين) .بدور تقوم يتمتع ا
االباء /أولياء األمور بحق ومسئولية اختيار المواد المالئمة لصغارهم .وال تقوم مكتبة بوفالو ومقاطعة إيري العامة مقام الوالدين (أي ال
معلومات أو إلى يتعرضون قد رقابة دون االنترنت يستخدمون مراقبة نشاط صغارهم على االنترنت .واألطفال الذين ا
واالباء /أولياء األمور مسئولون عن في
المشاهدة معهم .المعلومات للقراءة أو والمرفوض من المقبول أطفالهم لالنترنت ومناقشة ا
االباء بـاستخدام أن يعلم مزعجة .وينبغي صور غير الئقة أو
كأحد الوالدين /كولي أمر أوافق على ما يلي:
 ال تتحمل مكتبة بوفالو ومقاطعة إيري العامة مسئولية محتوى االنترنت.
 ينبغي أن األطفال دون ال  ٦سنوات إلى إشراف شخص بالغ.
 ينبغي أن يلتزم طفلي "بقواعد السلوك" التي تضعها المكتبة كما يتوقع منه استخدام االنترنت و /أو موارد الحواسب الشخصية بطريقة مسئولة ومنظمة.
إن الفشل في االلتزام بالسياسات واللوائح التي تحكم استخدام االنترنت وموارد الحواسب الشخصية قد يؤدي إلى حرمان فوري مؤقت من مزايا المكتبة
و ،إن لزم األمر ،التعرض للمسئولية المدنية و /أو المحاكمة الجنائية.
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