कार्ड होल्र्रको नाम (कृ पया उल्लेख गर्नुहोस्):

पपर् ___ ___ ___ ___
के वल ४ र्म्बर मात्रै

र्ाम

बीचको र्ामको पपहलो अक्षर

थर

लोकल ठे गाना:

र्.

परिट

शहर

काउन्टी

रटेट

जीप कोड (जीप + ४)

स्थाई ठे गाना
यपि मापथ उल्लेख गररएको भन्िा फरक छ भर्े) र्.

परिट

शहर

रटेट

जीप कोड (जीप + ४)

परन िकालय काडुको लापग आवेिर्

टेपलफोर् र्. (______) ________________________________________ जन्म पमपि ______________________________________
मपहर्ा/पिर्/वर्ु

इ-मेल

ध्यान दिनुपने बुुंिाहरु
पुस्तकालयका सस्मग्रीहरु बुझाउन दिलो भए, हरेको, र अनुरोध गनडु परेमा जानकारी गराउने रुचाइएको दिदध छनोट गनडहु ोस्:
सच
ू ना दिष्टाचारको रूपमा पठाइएको हुन्छ । सचू र्ा प्राप्त गर्ुमा असफल भएमा, परन िाकालयका सामग्रीहरु बझन ाउर् वा जररवार्ाहरूको पजम्मेवारी समाप्त हिुँ र्ै ।

ई-मेल

टेदलफोन न.

यस आवेिर् फारममा हरिाक्षर गरी, मेरो पनरिकालयको काडुसंग सम्बपन्िि सम्पूर्ु सामग्रीहरु िथा कम््यनटर प्रयोगको पजम्मेवारी मलाई रवीकायु छ . यस पजम्मेवारी अन्िगुि, पनरिकालयका सामग्रीहरु फकाुउर् पिलो भए, हराए,
क्षपिग्ररि भए वा चोरी भएको खण्डमा जररवार्ाहरु र/वा शनल्क लाग्र्े छ . यपि र्ाम, ठे गार्ा, ई-मेल ठे गार्ा, टेपलफोर् र्म्बर पररविुर् भए वा यस पनरिकायलको काडु हराए/चोरी भए, म पनरिकालयलाई िनरुन्िै जार्कारी गराउर्े छन .
आवेिकको हरिाक्षर ____________________________________________________________________________________________________ पमपि
अदहले पुस्तकालयका सेिाहरु समबदन्ध अपर्ेटहरु, कायडक्रमहरु र दक्रयाकलापहरु बारे मलाई रुदच छै न .

युिाको लादग मात्रै आिेिन (१७ िर्ड भन्िा कम उमेर भएकाहरुका लादग)
अपभभावकहरु/कार्ूर्ी संरक्षकहरु
र्ाम

बीचको र्ामको पपहलो अक्षर

थर

अपभभावकहरु/कार्ूर्ी संरक्षकहरुको ठे गार्ा
(यपि मापथको उल्लेख गररएको भन्िा फरक छ भर्े)

र्.

परिट

शहर

रटेट

जीप कोड (जीप + ४)

अपभभावकहरु/कार्र्ू ी सरं क्षकहरुको ई-मेल ठे गार्ा:
यस आवेिर् फारममा हरिाक्षर गरी, पनरिकालय सामग्रीहरुलाई ऋर्को रुपमा प्राप्त गर्ु मेरो बच्चालाई एउटा पनरिकायल काडु प्रिार् गर्ु पब. र ई.पस.पप.यल (B&ECPL) लाई मरो अर्नमपि पििं छै न . म
यस काडुको प्रयोग सम्बपन्ि पजम्मेवारीलाई रवीकार िथा आत्मसाथ गिुछन .
म मेरो बच्चालाई यी कन राहरुलाई प्रयोग गर्ुको लापग पपर् अर्नमपि पिन्छन : (कृ पया पचन्ह लगाउर्नहोस्)

पभपडयोहरु, पडपभडीहरु, ब्लू-रेजहरु सापटी पलर्

इन्टरर्ेटको प्रग्योग गर्ु

पनरिकालयल अपभभावकको रथार् पलंिर्ै वा उर्ीहरुको अर्नपपरथपिमा कायु गिैर् .
परन िकालयले पभपभन्र् पकपसमका पभपडयोहरु खररि गिुछ . यी खररि गररएका पभपडयोहरु मध्ये आर-रेटेड र्ामका पभपडयोहरु पपर् पिुछर्् र यी पभपडयोहरुमा पररपक्व पवर्यवरिहन रू, भार्ा वा अन्य लक्षर्हरुलाई समावेश गररएको
हन्छर््, जसलाई िपाईले आफ्र्ो बच्चाहरुको लापग उपयनक्त हन्छ भर्ी महससन गर्ु सक्र्हन न्र् . अपभभावकहरु/कार्ूर्ी संरक्षकहरुले उर्ीहरुका बच्चाहरुले करिो पभपडयोहरु, पडभीडीहरु, र ब्लू-रेजहरु छर्ोट गछु र् भर्ी पर्रीक्षर् गर्े
पजम्मेवारी पलर्नपर्े हन्छ .
अपभभावकहरु/कार्ूर्ी संरक्षकहरुले पपर् उर्ीहरुका बच्चाहरुको इन्टरर्ेट चलाउर्े पियाकलापलाई पर्रीक्षर् गर्ु पजम्मेवारी पलर्नपछु .
अपभभावकहरु/कार्ूर्ी संरक्षकहरुको हरिाक्षर _____________________________________________________________________________ पमपि
कमडचारीको प्रयोग लादग मात्रै
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