
 ____ ____: __األحرف األولى من اسم الموظف المختص  _______  االنتھاء: ______ نوع المستعیر: ______ نوع إثبات الھویة المقدم الرمز الشریطي: ________ تاریخ 
 

 6/3/2021    التوقیع مصوًرا؟ _____________

 _____ -_____-_____ تاریخ المیالد: 
یجب مراعاة أحكام القانون االتحادي لحمایة األطفال على  

 اإلنترنت عند كتابة تواریخ المیالد. 

 ________________) PINإنشاء رقم التعریف الشخصي (    
 تُستخدم أرقامالتعریف الشخصي ألغراض تجدید العناصر  

 أو تقدیم طلبات، أو استخدام أجھزة الكمبیوتر. 

 ____-____-____ تاریخ االنتھاء:
مؤقتًا، ما ھو تاریخ اإلقامة   عنوانك الحالي إذا كان 

 األخیر المتوقع في ھذا العنوان؟ 

 تسجیل بطاقة مكتبة 
 یلزم التحقق من الھویة والعنوان 

 یلزم توقیع أحد الوالدین أو الوصي.   عاًما فما دون ذلك،  16بالنسبة لألطفال في سن 
 

 
 

                   االسم:
 االسم األوسط             االسم األول    )III(االبن./السید./                                           االسم األخیر 

  العنوان 
             الحالي:

 الرمز البریدي         الدولة      رقم الشقة #    المدینة   عنوان الشارع  (یلزم ذكره) /رقم صندوق البرید

   :  العنوان البدیل 
 الرمز البریدي   الدولة  المدینة رقم الشقة   عنوان الشارع  (یلزم ذكره) /رقم صندوق البرید

 

 ____ ________ _______  :المقاطعة  ______________ ______________ المركز أو المنطقة 

       دغیر محد             ذكر              ىثنأ النوع:     

 ______________________________________  رقم الھاتف:   

 __________________________________  البرید اإللكتروني:  

 لتلقي إخطارات المكتبة  تحقق من وسیلتك المفضلة 

 _______________ _________________________      ________________________________________ :المستخدمون المعتَّمدون
 االسم                    االسم      
 یمكن للمستخدمین المعتمدین تسلم طلبات أو حجز مواد إلرسالھا إلى حسابك. یمكن للمستخدمین المعتمدین االطالع على أسماء العناصر  
 المحجوزة لإلرسال إلى حسابك. أنت ملزم بتحمل المسؤولیة المالیة عن أي عناصر یحجزھا أي مستخدم معتمد لإلرسال إلى حسابك.  

 اتفاقیة التسجیل 
تعلق بفقدان العناصر المستعارة  أقر بتسلمي المبادئ التوجیھیة لخدمة العمالء وأوافق على االمتثال لشروط استخدامھا. كما أقر بمسؤولیتي عن سداد أي غرامات أو رسوم ت

نائھم حدیثي السن، الحصول معلومات تخص حساب بطاقة  أو تلفھا بموجب ھذه البطاقة. (یحق ألولیاء األمور أو األوصیاء، المشاركین في التوقیع الستخراج بطاقة ألب
 المكتبة الخاصة بأبنائھم)

                 ___________ 
 التاریخ         توقیع  العمیل البالغ أو توقیع ولي األمر/ الوصي   

 

 عاًما أو دون ذلك) 16تقتصر على أغراض استخراج بطاقات مكتبة لحدیثي السن ( 
 

 استخدام اإلنترنت
تصفیة محتوى اإلنترنت. إال إن أدوات التصفیة لیست بالدقة الكاملة. ولمساعدة األسر في اإلشراف على استخدام أبنائھم تعمل أجھزة الكمبیوتر التابعة للمكتبة على 

تبة في و األوصیاء إخطار المكلإلنترنت، یمكن ألولیاء األمور حظر خدمة استخدام اإلنترنت بموجب بطاقة المكتبة الخاصة بأبنائھم حدیثي السن. یمكن ألولیاء األمور أ
 حال تغییر قرارھم في ھذا الشأن.

 

 السماح البني/ابنتي باستخدام اإلنترنت
                                                                            ال   نعم

 اسم ولي األمر أو الوصي بأحرف واضحة        
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