مكتبة أ و كال ند ا لعا مة

طلب بطاقة مكتبة

تاريخ الميالد ______ / ______ / ______ :طفل		من  0إلى   7طفل من  8إلى   12مراهق من  13إلى   17بالغ  18+
الشهر

اليوم

السنة

االسم ________________________________________________________________________________
					
األخير

					
األول

حرف االسم األوسط

العنوان _____________________________________________________________________________
الرقم

									
الشارع

رقم المنزل

____________________________________________________________________________________
المدينة 				

							
الوالية

الرمز البريدي

الهاتف ________________)_____( البريد اإللكتروني ____________________________________________
المدرسة (اختياري) _______________________________________________________________________
الهوية (انظر الجانب اآلخر للتفاصيل) ______________________________________________________________
ما اللغات التي تستخدمها بجانب اإلنجليزية؟ ________________________________________________________
إذا كان لديك احتياج خاص وكنت تود الحصول على الخدمات الموسعة ،فيرجى وضع عالمة في هذا المربع .
إذا كنت تود الحصول على بطاقة معلّم ،فيرجى وضع عالمة في هذا المربع( .للمعلمين ممن يمارسون التعليم في أوكالند ،إيميرفيل،
وبيديمونت ،ينبغي تقديم الهوية اإلضافية) .
إذا كنت تود إضافة مستعير محدد ،فيرجى االطالع على التعليمات في الجانب اآلخر من هذا النموذج ووضع عالمة في
هذا المربع .

فورا.
•لحمايتك ،يرجى اإلبالغ عن فقد بطاقة مكتبتك ً
•يرجى إبالغنا في حال تغيير اسمك أو رقم هاتفك أو بريدك اإللكتروني أو عنوانك.
احم حسابك :ال تكتب رمز دخولك على بطاقتك أو تسمح لآلخرين باستخدامه.
• ِ
اتفاقية ولي األمر/الوصي القانوني مطلوبة لألطفال بعمر  0إلى  12سنة
لقد قرأت اتفاقية ولي األمر على الجانب اآلخر لهذا النموذج وأفهمها.
توقيع ولي األمر/الوصي القانوني ____________________________________________________
اسم ولي األمر/الوصي القانوني (بحروف الطباعة من فضلك) ___________________________________
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معلومات الهوية

ينبغي على البالغين والمراهقين تقديم هوية سارية المفعول .إذا كان مراهق ال يحمل هوية ،فيمكن لولي األمر/الوصي القانوني توقيع الطلب ً
بدل
منه.
الهوية غير مطلوبة ألولياء األمر/األوصياء القانونين ممن يوقعون على طلب لبطاقة طفلهم.
تشمل الهويات المقبولة دون حصر:
•رخصة قيادة سارية المفعول  /بطاقة هوية للوالية
•بطاقة مواصالت تحمل الصورة  /هوية مدينة
•بريد من الدرجة األولى مرسل إليك
•بطاقة إقامة دائمة
•الهوية الصادرة عن القنصلية المكسيكية

•بطاقة الضمان االجتماعي  /جواز السفر
•بطاقة هوية طبية سارية المفعول
•هوية أو شهادة المدرسة
•للمراهقين فقط :الواجب المنزلي
•هوية أخرى يوافق عليها الموظف .يرجى االستفسار عن األمر.

المستعيرون المحددون

يمكن للمستعيرين المحددين تفحص المواد على سجلك فقط .وال يمكن لموظفي المكتبة اإلفصاح عن المعلومات األخرى في سجلك لهم .إذا كنت تود
إضافة مستعيرين محددين إلى سجلك ،فيرجى كتابة أسمائهم بالكامل هنا:
__________________________________________________________________________________________

الخدمات اإلضافية

تقدم مكتبة أوكالند العامة فترة استعارة مطولة للمعلمين العاملين في أوكالند وإيميرفيل وبيدمونت ولألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
يرجى سؤال الموظفين في حال كنت مهتمًا بالحصول على هذه الخدمات .يمكن للمقيمين في أوكالند وإيميرفيل وبيدمونت االستفسار عن أدوات
االستعارة .يتوفر المزيد من المعلومات على موقعنا اإللكتروني.
الهوية اإلضافية المطلوبة للمعلمين :هوية المدرسة أو المؤسسة التعليمية ،أو قسيمة راتب المدرسة أو المؤسسة التعليمية ،أو رخصة لرعاية
األطفال المنزلية األسرية من كاليفورنيا ،أو شهادة من مدرسة خاصة ،أو رسالة إقرار تعليم منزلي من مقاطعة مدرسة محلية (أوكالند ،بيدمونت
أو إيميرفيل).

الخصوصية

يتم استخدام بريدك اإللكتروني إلشعارات المكتبة فقط( .إذا لم توفر بري ًدا إلكترونيًا ،فستتلقى رسائل مؤتمتة عبر الهاتف) .يمكنك إضافة اسم
مستعار إلى حسابك للحفاظ على خصوصيتك .يرجى سؤال الموظف عن األمر .نحن نقدّر خصوصيتك ،ويتوفر بيان خصوصية كامل على
موقعنا اإللكتروني.

اتفاقية ولي األمر/الوصي القانوني
•بطاقة طفلك هي الستخدام طفلك فقط ،وينبغي حضور طفلك الستالمه بطاقته.
•سجل المكتبة الخاص بطفلك (كما هو سجلك) هو سجل خاص طب ًقا للقانون .لألطفال ممن يبلغون من العمر  8سنوات وما فوق ،ال يمكن
للمكتبة أن تخبرك ماذا تفحص طفلك إال في حال كان مدي ًنا لها برسوم.
•ال يمكن للمكتبة الحد من وصول طفلك إلى أي من األغراض فيها ،بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر .يمكن لطفلك استخدام أجهزة الكمبيوتر
حتى وإن لم تكن لديه بطاقة مكتبة.
•إذا كان طفلك يبلغ من العمر أقل من  8سنوات ،فال بد لولي أمر/وصي قانوني أو مقدم رعاية مسؤول من اإلشراف عليه عن قرب ،وال
يمكن تركه في المكتبة بمفرده.
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