
 

 

 نموذج طلب/تحديث بطاقة المكتبة

 

 _____ تاري    خ اليوم _______/________/__________ 
ن للحصول عىل بطاقة الطفل فقط أو المراهق  مالحظة: يجب عىل المتقدمي 
ي اختياريان. 

ونن يد اإللكبر فقط ملء األسطر الستة األوىل؛ بينما حقال الهاتف والبر
نت فقط لملء األسطر الستة  يحتاج مقدمو طلبات الحصول عىل بطاقة اإلنبر

  األوىل والتوقيع عىل اتفاقية المستعب  الموجودة عىل ظهر البطاقة. 

 ________/________/_____________ تاري    خ الميالد 
 سنة  يوم  شهر   

 

 يرجر الكتابة بخط واضح
 

 ______________________________________   ________  _______________________________ االسم _____________ 
 األخب     األوسط  األول

يدي  ______________  _________________________________________________________________________  العنوان البر
يد   الشقة                    الشارع أو صندوقالبر

 
 ___________________________________________________  _ ______ __  __________- __________ 

يدي  الدولة   المدينة  الرمز البر
 

 __________________________________________________________________ 
 المقاطعة

__________________________   ______________ -الهاتف )_________( _________  ي
ونن يد اإللكبر  _ ____ _________________ البر

 

 

 

 

ي المعلومات حول هذا الحساب؟  
ا إشعارات مجاملة قبل  كيف تريد تلقر

ً
ي أو الرسائل النصية، فستتلقر أيض

ونن يد اإللكبر كت للحصول عىل المعلومات بالبر إذا اشبر
 (حدد خانة واحدة) ق العنارص، وقبل انتهاء صالحية بطاقة المكتبة الخاصة بك، وقبل حظر بطاقتك بسبب عنرص مفقود معلق. استحقا

  ي
ونن يد اإللكبر  مقدم الخدمة_________________  _________ -الهاتف الخلوي )_____( _______           الرسائل النصية  الهاتف  البر

ي مع مجموعات األصدقاء ومؤسسة المكتبة ألغراض جمع األموال؟هل يمكننا مشاركة عنو 
ونن  انك، ورقم هاتفك، وعنوان بريدك اإللكبر

 نعم   ال 

؟ ي  هل أنت ُمدرس أو ُمعلم تربوي تتقدم بطلب للحصول عىل بطاقة مكتبة بحالة ُمرنر

 نعم    اسم المدرسة )إن أمكن( ___                   ال _ _ _______________________________________________________ ___ ___ 

ي المدرسة__  __ ______ -اسم المدرسة )______( ______ 
ن
ي ف

ونن  ____________________________ _ بريدك اإللكبر

 هل أنت رائد بنادي الكتاب؟

 نعم    ال  

؟ متر يل
ً
ي أعضاء نادي الكتاب لديك عادة

ي من الشهر أو مرة كل شهرين أو غب  ذلك. تقر
 _____________________________ عىل سبيل المثال األربعاء الثانن

؟
ً
ي أعضاء نادي الكتاب عادة

ل أحد األعضاء أو مطعم أو غب  ذلك أين يلتقر ن
ي مبن

ن
 _______ ________________________________ عىل سبيل المثال، ف

ي تقدمها لألغراض الرسمية فقط. 
 نحن ال نبيع قائمة أصحاب الحسابات لدينا لمنظمات أو مجموعات أخرى.  ستستخدم المكتبة المعلومات الشخصية التر

ا عن العنوان الموض 
ً
ي إذا كان مختلف

 
ا عن العنوان الموضح أعاله أو عنوان ولي األمر/الوصي القانون

ً
 عالهح أعنوان الشارع إذا كان مختلف

 __________________________________________________________________  __________________ 

 الشقة                  الشارع

 ____________________________________________   ___________   _________- __________ 

يدي  الدولة              المدينة  الرمز البر

ي _____   ______________ -الهاتف )_________( _________ 
ونن يد اإللكبر  __________________________ البر



 

 يرجى قراءتها قبل التوقيع! 
 

 أوافق عىل: 

•   . ي
 تحمل المسؤولية عن جميع المواد المستعارة ببطاقتر

•  . ي
 دفع جميع الغرامات والرسوم المرتبطة ببطاقتر

ي مسؤول عن جميع الغرامات والرسوم وأي عنارص تم فحصه •
، أو رسقتها، أو إساءة استخدامها عىل الفور. أتفهم أنتن ي

ي  ا اإلبالغ عن فقدان بطاقتر
عىل بطاقتر

 قبل اإلبالغ عن فقدانها أو رسقتها. 

•  . ي ي معلومات حسانر
ن
ات ف  اإلبالغ عن أي تغيب 

ي وهاملتون •
 العامة.  هذه بطاقة المكتبة الوحيدة لدي من مكتبة مقاطعة سينسينانر

ي هذا الطلب يمثل جناية من الدرجة الثالثة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إل خمس سنوات وغرامة تصل إل 
 
إن تقديم معلومات زائفة ف
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 توقيعك:  

 X  _______________________التاري    خ _____________________________________________________________ 

 

 

 حدد ملف التعريف لهذا المستعب  )مطلوب(: 

طة الفيديو وأقراص  وصول غب  محدود: _______   ي ذلك جميع أرسر
ن
 . DVDسيتمكن المستعب  من التحقق من جميع المواد المتداولة، بما ف

طة الفيديو وأقراص دون مقاطع فيديو -محدود_______    DVD: سيتمكن المستعب  من التحقق من جميع المواد المتداولة باستثناء أرسر

 المواد المفهرسة لألطفال. سيقترص المستعب  عىل فحص  قارص: -محدود _______ 

 

  : ي أوافق عىل ما يىلي
ة، فإنتن ي لهذا المستعب  دون سن الثامنة عشر

ي وىلي األمر أو الوصي القانونن
 بصفتر

 تحمل المسؤولية عن اختيار هذا المستعب  واستخدامه لمواد المكتبة.   •

 دفع جميع الغرامات والرسوم المرتبطة بهذه البطاقة.  •

ي مسؤول عن جميع الغرامات والرسوم وأي عنارص تم فحصها عىل اإلبالغ عن فقدان هذه الب •
طاقة، أو رسقتها، أو إساءة استخدامها عىل الفور. أفهم أنتن

 هذه البطاقة قبل اإلبالغ عن فقدانها أو رسقتها. 

ي معلومات هذا الحساب.  •
ن
ات ف  اإلبالغ عن أي تغيب 

 عاًما.  18إكمال طلب جديد للحصول عىل بطاقة المكتبة عند بلوغ سن عاًما  18سُيطلب من مقدمي الطلبات الذين تقل أعمارهم عن 

ي هذا الطلب يمثل جناية من الدرجة الثالثة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إل خمس سنوات وغرامة تصل إل  إن تقديم 
 
معلومات زائفة ف
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 اسم ولي األمر/الوصي وتوقيعه:  

 ______   ____________________________________  _______________________________________  )يرجر الكتابة بوضوح(
 )  )األوسط(       )األول(         )األخب 

 التاري    خ_________________  _________________________________________________________________ X)يرجر التوقيع(  

 

 

 

نت فقط  ___تحديث  ___جديدة  ___نادي الكتاب ___اإلنبر

يل فقط     ___المراهق فقط    ___الطفل فقط ن   ___القابل للتبن
  هل تحققت من: 
ف الصورة؟)         _____العنوان؟  _____بطاقة مكتبة متبادلة؟   +(18_____معرَّ

بوي؟ ي للبطاقة؟     _____حالة الُمعلم البر
 الموقع______________  ____ اسم طاقم العمل ____________  _____العمر/الملف التعريقن

 اتفاقية المستعي  

ي   رقم بطاقة المكتبة  لالستخدام المكتبى

يطي أو اكتب الرقم هنا  ضع الرمز الشر

 اتفاق ولي األمر/الوصي 

 

 00360نموذج رقم 
ي 
ن
 2014/ 06تمت مراجعته ف


