Dayton Metro Library'ye Hoşgeldiniz!
Bir kütüphane kartı almak için başvuru belgesini doldurmalı ve geçerli
fotoğraflı bir kimlik sunmalısınız. 18 yaşından küçük kişiler için bir ebeveyn
veya yasal vasi kimlik sunmalı ve başvuruyu imzalamalıdır. Çocuk orada
değilse, babası doğum belgesi, Sosyal Güvenlik Kartı veya sigorta kartı gibi
çocuğa ait bir kimlik sunmalıdır.
Oturduğunuz yere dair bir kanıt sunarsanız kartınız derhal verilecektir.
Sunmazsanız, kartınız postayla gönderilecektir. Kartınızı posta yoluyla alana
kadar yalnızca üç materyal alma hakkına sahip olacaksınız.
Kartınızı aldıktan sonra bir seferde on adede kadar materyal alabileceksiniz.
Bu on materyal sınırı ilk sekiz haftalık süreçte geçerli olacaktır. Sekiz
haftanın sonunda tüm kütüphane ayrıcalıklarına sahip olacaksınız.

KÜTÜPHANE KARTI BAŞVURUSU
TÜM ALANLAR DOLDURULMALIDIR. Lütfen baskısını alın.
Soyad
(ad)

(ikinci ad)

(posta adresi (numara/cadde/posta kutusu/Apt #)

şehir

eyalet

posta kodu

telefon (alan koduyla birlikte)
(

)

ev adresi (yukarıdaki posta kutusu geçerliyse)

şehir

eyalet

posta kodu

alternatif telefon #
(

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kütüphane hesabınıza internetten erişebilmenizi
sağlar. Lütfen 4 haneli seçin.
e-posta adresi (burayı işaretlemezseniz tüm kütüphane bildirimleri e-posta
adresinize gelecektir:

 erkek

Lütfen birini seçin

)

Doğum tarihi (aa/gg/yyyy)

)

 kadın

İsminizi ve adresinizi Kütüphane Vakfı'nda Kütüphane Dostlarıyla paylaşabilir miyiz?

 evet

 hayır

Yalnızca öğretmenler
Okul adı

LÜTFEN İMZALAMADAN OKUYUN: Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu teyit ediyorum ve bu başvuru için basılan herhangi bir kartla
ödünç alınan tüm materyallerin mali sorumluluğunu alıyorum. Geç teslim edilen materyaller için ödeme yapmayı ve kaybolan, hasar
gören veya çalınan materyaller için yenileme ücretini ödemeyi kabul ediyorum. Kütüphane kartı Dayton Metro Library'nin malı olarak
kalacaktır.
EBEVEYNLER/VASİLER: Çocuklarınızın ödünç alabileceği materyalleri kısıtlamak isterseniz, Request for Restriction of Juvenile
Borrowing Privileges formunu doldurabilirsiniz. Daha fazla bilgi veya form için lütfen kütüphane çalışanlarına danışın.
NOT: YANLIŞ BİLGİ VERMEK ÜÇÜNCÜ DERECEDEN SUÇ OLUŞTURMAKTADIR VE BEŞ YIL HAPİS CEZASI VE MAKSİMUM
$10.000 PARA CEZASI UYGULANABİLMEKTEDİR. Ann 2913.42(A)(4).

BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI

Ebeveynin/Yasal Vasinin imzası (başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise)

Ebeveyn/Vasi BASKI İSMİ
YALNIZCA ÇALIŞANLARIN KULLANIMI İÇİN
KART NUMARASI

3003-500

