ĐƠN ĐĂNG KÝ THẺ THƯ VIỆN
PLEASE PRINT
Ngày Sinh: ______ / ______ / ______
Ngày Có
Hai Chữ Số

0-12 tuổi

Độ tuổi:

Năm Có
Tháng Có
Hai Chữ Số Bốn Chữ Số

13-18

19-64

từ 65 tuổi
trở lên

Tên (Vui lòng điền tên hiện tại / đã chọn của quý vị):
Họ:

Tên:

Tên đệm viết tắt:

Tên Hợp Pháp (Vui lòng điền tên của quý vị như trong các văn bản chính thức, nếu khác):
Họ:

Tên:

Tên đệm viết tắt:

Địa chỉ 1:
Thành phố:

Tiểu bang:

Mã Zip:

Tiểu bang:

Mã Zip:

Địa chỉ 2 :
Thành phố:
Email (Thông báo của thư viện sẽ được gửi qua email):
Điện thoại:

Bằng Lái Xe / ID Có Ảnh:

PIN:

(Chọn tối thiểu 4 ký tự)

Tùy chọn ngôn ngữ của tôi là:
Tiếng
Anh

Tiếng Trung
Quốcnese

Tiếng Tây
Ban Nhaish

Tiếng
Nga

Tiếng
Việtese

Tiếng
Tagalog

Tiếng
Nhậtnese

Khác

Tôi đồng ý tuân theo các quy tắc của thư viện về hành vi, sử dụng máy tính công cộng và các tài liệu mượn. Tôi đồng ý trả phí cho các tài liệu thư viện
tích lũy trên thẻ này. Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm thông báo cho Thư Viện nếu thẻ này bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu không thông báo, tôi sẽ phải
chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tài liệu trên thẻ này và chịu tiền phạt phát sinh trên thẻ này. Tôi cũng đồng ý thông báo cho Thư Viện nếu có bất kỳ
thay đổi nào về các thông tin nêu trên hoặc thay đổi trạng thái phụ huynh/người giám hộ.
Chia sẻ với con quý vị về tầm quan trọng của việc có thẻ thư viện và trách nhiệm đi kèm với thẻ. Thư Viện có chính sách truy cập mở cho tất cả các tài
liệu và các nguồn thông tin, có nghĩa là Thư Viện không hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ mục nào trong bộ sưu tập hoặc hạn chế truy cập Internet.
Phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền và trách nhiệm hướng dẫn con mình, để đảm bảo rằng các em sử dụng
Thư viện theo các giá trị riêng của gia đình.

Chữ Ký:
Chữ Ký của Phụ
Huynh/Người Giám Hộ:
(Nếu người nộp đơn 12 tuổi trở xuống)

Tên Viết In:

VUI LÒNG KHÔNG VIẾT BÊN DƯỚI DÒNG NÀY.
Type: JV TN AD SR ST WL DAC VC TR
Barcode: 21223

Agency:

Initials:
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