APPLICATION PARA SA LIBRARY CARD
Kinakailangan ang ID na may larawan at katibayan ng tirahan para sa lahat ng
pagpapatala. Kung ikaw ay 12 taong gulang o pababa, dapat lagdaan ng iyong
magulang/tagapag-alaga ang application form.

Petsa:

PLEASE PRINT
______ / ______ / ______
Petsa ng
DD
YYYY
Kapanganakan: MM

0-12 taon

Kategorya ng edad:

Apelyido

13-17

18-64

65 at mas
matanda

Inisyal ng
Gitnang
Pangalan

Pangalan

Tirahan (katibayan ng paninirahan sa California)

Lungsod

Estado

ZIP Code
Gusto kong makatanggap ng impormasyon
tungkol sa mga programa, serbisyo at
inisyatiba ng SFPL sa pamamagitan ng email,

Telepono

@

Email (Ipinapadala ang mga abiso ng Aklatan sa pamamagitan ng email.)
Lisensya sa Pagmamaneho/Iba pang ID
Ang gusto kong wika ay:
English

Chinese

Spanish

Russian

PIN:
(Pumili ng minimum na 4 na karakter)

Vietnamese

Tagalog

Japanese

Iba pa:

Kinakailangan ang mga PIN sa paggamit ng mga makinang pang-self-check,
pagpapareserba at pagre-renew ng mga item sa aklatan nang online, pagpapareserba ng
mga kompyuter na pampubliko at sa pag-access sa mga mapagkukunan nang online, mga
koleksyon at iyong talaan sa aklatan.

Sumasang-ayon akong sumunod sa mga patakaran ukol sa pag-uugali, paggamit ng pampublikong kompyuter at paghiram ng mga kagamitan. Sumasangayon akong magbayad para sa anumang pagkawala ng, o pagkasira ng, kagamitan sa aklatan at magbayad para sa mga naipong multa sa paglampas sa
taning sa card na ito. Ang pagkabigong magawa ito ay magreresulta sa aking pagiging may pananagutan para sa mga kagamitan sa card na ito at sa mga
multang natamo sa card na ito. Sumasang-ayon din ako na ipapaalam sa Aklatan ang anumang pagbabago sa impormasyong nasa itaas o pagbabago sa
katayuan ng magulang/tagapag-alaga.
Ibahagi sa iyong anak ang kahalagahan ng pagkakaroon ng library card at ang pananagutang kasama nito. Mayroong patakaran sa open access ang Aklatan
sa lahat ng kagamitan at mapagkukunan ng impormasyon, na nangangahulugang hindi naghihigpit ang Aklatan sa pag-access sa anumang item sa
pagkolekta o nagli-limit sa pag-access sa Internet. Karapatan at pananagutan ng isang magulang o tagapag-alaga na gabayan ang kanilang mga anak, at
tinitiyak na gumagamit sila ng Aklatan ayon sa sariling pagpapahalaga ng pamilya.

Ang Iyong Lagda:
Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga:
(Kung ang aplikante ay 12 taong gulang o mas bata)

Isulat ang Pangalan:

MANGYARING HUWAG SUMULAT SA IBABA NG LINYANG ITO.
Type: JV YA AD SR ST BU RC VC

Agency:

pNumber: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Initials:
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