برجاء ملء االستمارة باإلنجليزية
رقم التعريف الشخصي ─ ─ ─ ─

االسم

 ٤أرقام فقط -بال حروف

االسم األول

اللقب

الحرف األول من االسم األوسط

(يقوم موظف المكتب بإعطاء مقدم
االستمارة رقم التعريف الشخصي)

العنوان المحلي
الرقم

الشارع

استمارة طلب بطاقة مكتبة للبالغين

المقاطعة

المدينة

هل تحتاج إلى رقم التعريف الشخصي؟

الوالية

الهاتف ()---

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

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

العنوان الدائم
(إذا كان مختلفا عن المذكور أعاله)

الشارع

الرقم

الوالية

المدينة

الرمز البريدي (الرمز)٤ +

(إذا لم تكن من قاطني مقاطعة إيري):
اسم صاحب العمل
عنوان صاحب العمل
الرقم

الشارع

المدينة

الوالية

الرمز البريدي (الرمز)٤ +

أسفل هذا الخط الستخدام الموظفين فقط
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