Vietnamese
Xin viết những câu trả lời bằng chữ Latin nếu được. Quý vị có thể viết bằng tiếng Việt; nếu trong trường hợp đó, chúng tôi rất tiếc là
sẽ có sự chậm trễ trong việc giải quyết đơn ghi danh của quý vị.

Đơn Xin Làm Thẻ Thư Viện
Những người làm đơn xin thẻ từ 18 tuổi trở lên cần phải có căn cước có hình để nhận diện
Mỗi người chỉ được làm một thẻ thư viện
Xin viết
PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN
Barcode ______________________
Họ
Expiration Reg
Ltd
(1 month)
Tên

*Parent/Guardian in notes field
Staff Initials ______

Tên Lót/Viết Tắt

1. Quý vị đã có bao giờ có thẻ thư viện Sno-Isle bằng một tên khác hay không?
Nếu CÓ, xin cho biết tên gì?

Có

Không

2. Địa chỉ gửi thư
3. Thành Phố
Ở trong phạm vi thành phố

Có □

Tiểu Bang_______ Số Bưu Chính
Không □

4. Địa Chỉ
(Nếu khác với địa chỉ gửi thư)
Thành Phố

Tiểu Bang_______ Số Bưu Chính

5. Điện Thoại ________________________ Điện Thoại Di Động

Quý vị muốn được thông
báo bằng cách nào?
□ Email
□ Điện Thoại
□ Điện Thoại Di Động
□ Nhắn Tin (Text)
Hãng dịch vụ
Sẽ phải trả tiền gửi tin nhắn cho
hãng dịch vụ của quý vị.

6. Địa chỉ email___________________________________________________
7. Ngày sinh: Tháng_________ Ngày________ Năm ___________
8. Tôi muốn nhận những thông tin về Tổ Chức Thư Viện Sno-Isle.

Có

Không

Tổ Chức này là một tổ chức bất vụ lợi tận tâm ủng hộ cho chủ trương của Thư Viện Sno-Isle và cải thiện các
dịch vụ thư viện, nguồn trợ giúp và hoạt động của thư viện trong khắp 21 thư viện cộng đồng.

Tôi xin nhận trách nhiệm tài chánh về tất cả những tài liệu được Thư Viện Sno-Isle cho tôi mượn hoặc những người phụ thuộc của tôi
mượn. Tôi đồng ý sẽ trả lại tất cả các tài liệu đúng hạn và sẽ trả đầy đủ mọi tốn phí để thay thế cho những tài liệu bị mất. Tôi hiểu
rằng nếu tôi cho người khác sử dụng thẻ của mình, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm tài chánh về bất cứ tài liệu nào bị mất hay bị hư hại;
tôi cũng hiểu rằng người đó sẽ hoàn toàn được sử dụng những hồ sơ trong trương mục của tôi. Xin báo ngay nếu thẻ bị mất cắp hoặc
thất lạc.

Chữ ký của người ghi danh:
*Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ:

(cần phải có nếu dưới 18 tuổi)

Viết Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ
Sử Dụng Internet và Thẻ Thư Viện
Để được sử dụng Internet và các hệ thống dữ kiện trong mạng điện toán khác trong thư viện cần phải có thẻ thư viện. Chiếu theo Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em
Sử Dụng Internet, thư viện dùng phần thanh lọc để ngăn chận việc sử dụng những web site có nội dung khiêu dâm, khỏa thân, và nội dung dành cho người
lớn đối với tất cả mọi người sử dụng. Người lớn từ 17 tuổi trở lên có thể được sử dụng Internet mà không cần thanh lọc nếu yêu cầu. Các máy điện toán
nằm trong hay gần Khu Trẻ Em của thư viện có thêm phần thanh lọc Internet nhằm ngăn chận việc sử dụng email, chat, và những site có thể bị cấm. Phụ
huynh nên cẩn thận vì các phần thanh lọc là dụng cụ không hoàn hảo, và Thư Viện Sno-Isle không thể bảo đảm ngăn chận được tất cả những site không
lành mạnh. Thư Viện Sno-Isle khuyến khích phụ huynh nên giám sát việc sử dụng Internet của con mình, và nên nói cho trẻ em biết cách sử dụng Internet
thích hợp với con của họ.
Tháng Mười năm 2012
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