استمارة طلب بطاقة اشتراك بنظام مكتبة مقاطعة كينغ
الرجاء ملء اإلستمارة باللغة اإلنجليزية
مقاطعة اإلقامة q :كينغ
تاريخ الوالدة بالكامل:

 qسنوهومش

الشهر

 qبيرس

اليوم

 qغير ذلك (أذكر المقاطعة)
السنة

االسم الكامل:
اسم العائلة
االسم األول

االسم الثاني

			

عنوان السكن:
الشارع

					

المدينة

الوالية

			

الشقة رقم

الرمز البريدي

العنوان البريدي q :نفس عنوان السكن
الشارع أو صندوق البريد
المدينة

رقم الهاتف الرئيسي:

					
			

–

الوالية

الشقة رقم

الرمز البريدي

–

–
–
رقم الهاتف البديل (اختياري):
للحصول على إشعارات ومعلومات من المكتبة بطريقة أسرع أذكر عنوان بريدك اإللكتروني هنا:
عنوان البريد اإللكتروني

ستكون األرقام األربعة السرية لهويتك هي نفس األرقام األربعة األخيرة في رقم هاتفك.
إذا أردت الحصول على رقم هوية سري مختلف ،الرجاء أن تُشعر موظفي المكتبة بذلك.
أذكر والديك أو أولياؤك الذين يقيمون معك في نفس العنوان (إن كان سنك دون  18سنة):
اإلسم األول

			

اسم العائلة

اإلسم األول

			

اسم العائلة

اإلسم األول

			

اسم العائلة

اإلسم األول

			

اسم العائلة

اختياري :ما هو جنسك؟
هل ترغب في استالم معلومات حول برامج نظام مكتبة مقاطعة كينغ؟

 qنعم

 qال

هل ترغب في استالم معلومات حول مؤسسة نظام مكتبة مقاطعة كينغ؟

 qنعم

 qال

أسمح لألشخاص اآلتي ِذكرهم أن يتسلموا عوضا عني المواد التي أطلبها من المكتبة:
(ميكن لألولياء أو األوصياء فقط أن يقدموا هذه اإلستامرة نيابة عن القارصين).

الوصول إلى اإلنترنت :عندما تستعمل خدمة اإلنترنت في المكتبة ،سيتم استعمال مرشحات بصفة تلقائية ،لكن يمكنك أن تطلب استخدام مرشحات أقوى
سواء عندما تستعمل أو يستعمل أطفالك خدمة اإلنترنت .ستقوم هذه المرشحات بمنع وظيفة البريد اإللكتروني والمنتديات ،إلخ ،.وبعض المواقع األخرى بناية على بعض
الكلمات األساسية .إذا كان عمرك  17سنة أو أكثر ،يمكنك أن تطلب تعطيل المرشحات أثناء استخدامك لإلنترنت وذلك باإلستظهار ببطاقة هوية صالحة تحمل صورتك
وتاريخ والدتك.
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نظام مكتبة مقاطعة كينغ • كيف تحصل على بطاقة المكتبة
تتوفر استمارة طلب بطاقة اإلشتراك بالمكتبة ( )Library Card Application Formباللغات اإلنجليزية
والعربية والصينية والفرنسية والكورية والروسية والصومالية واإلسبانية والفيتنامية.
أطلب استمارة طلب بطاقة اإلشتراك بإحدى مكتبات نظام مكتبة مقاطعة كينغ بلغتك أو قم بتنزيلها من اإلنترنت في
صيغة  PDFبالعنوان التاليwww.kcls.org/usingthelibrary/card :
قم بملء اإلستمارة.
قدم اإلستمارة بعد ملئها إلى مكتبتك المحلية مع:
بطاقة هوية تحمل صورتك وتاريخ والدتك (يمكن للبالغين أن يستظهروا ببطاقة هوية واحدة)
فيما يلي بعض األمثلة المقبولة وقد تكون جارية الصالحية أو انتهت صالحيتها:
• رخصة السياقة (سواء كانت صالحيتها جارية أو منقضية)
• جواز السفر
• بطاقة هوية من والية واشنطن
• بطاقة هوية عسكرية
• بطاقة تسجيل بالقنصلية المكسيكية (تصدرها الحكومة المكسيكية)
ووثيقة تحمل نفس عنوان السكن الموجود على بطاقة الهوية باإلضافة إلى اإلسم (يمكن لكل من البالغين
والقاصرين أن يستظهروا بوثيقة واحدة).
األمثلة المقبولة  -يجب أن تكون الوثيقة التي تم اختيارها جارية الصالحية:
• رخصة سياقة من والية واشنطن
• بطاقة هوية من والية واشنطن
• شيكات مطبوعة
ُ
• فاتورة المرافق (تقبل الفواتير المطبوعة)
• عقد إيجار شقة أو بيت
• بطاقة تسجيل كمنتخب
• وثيقة الضريبة من مقاطعة كينغ
• غير ذلك (يجب أن تكون الوثيقة قانونية أو دائمة)
إذا كان عنوان السكن مختلفا عن العنوان البريدي ،سيتم تحديد تأهيل المنخرط حسب عنوان السكن.
يُمكنك الحصول على بطاقة اشتراك بالمكتبة اليوم دون التأكد من العنوان لكنك لن تتمكن من اقتراض أكثر من عنصرين
فقط من المكتبة .إذا لم تقدم وثيقة تثبت عنوانك ،سينتهي أجل بطاقة اإلشتراك بعد  90يوما.
كيف تحصل على بطاقة المكتبة!
الرجاء مالحظة ما يلي ،أنت مسؤول عن كل الموارد التي يتم اقتراضها باستعمال بطاقتك.
إذا ضاعت أو سُرقت منك بطاقتك ،الرجاء اإلبالغ عن ذلك إلى مكتبتك المحلية.
تحدث إلى الموظفين إن كانت لديك أسئلة حول الحصول على بطاقة اشتراك بالمكتبة أو حول استعمال المكتبة.
يمكن للموظفين أن يساعدونك أيضا على الحصول على خدمة مترجم على الهاتف.

If residence address differs from mailing address, the residence address determines patron eligibility.
q No
kcls.org/ask
425.462.9600 or 1.800.462.9600

ask kcls

Address verification shown?    q Yes
Staff:

