
Xin điền bằng tiếng Anh

Quý vị sống trong Quận: q King q Snohomish q Pierce q Quận khác (ghi rõ) 

Ngày Tháng Năm Sanh:   
 Tháng  Ngày  Năm 

Họ Tên:
 
 Họ

  
 Tên        Tên Lót 

Địa Chỉ Cư Trú:
  
 Tên Đường Chung Cư Số

   
 Thành Phố        Tiểu Bang  Số Bưu Chính

Địa Chỉ Gửi Thư: q Giống Địa Chỉ Cư Trú
  
 Tên Đường hoặc Số Hộp Thư         Chung Cư Số

   
 Thành Phố        Tiểu Bang  Số Bưu Chính

Số Điện Thoại Chính:   –  – 

Số Điện Thoại Khác (tùy ý):   –  – 

Để nhận được thông báo của thư viện nhanh hơn, xin viết địa chỉ email của quý vị vào đây:

 
 Địa chỉ email

Ghi tên của tất cả mọi người như cha mẹ hoặc người giám hộ ở tại địa chỉ của quý vị (nếu quý vị dưới 18 tuổi):

  
 Tên      Họ

  
 Tên      Họ

  
 Tên      Họ

  
 Tên      Họ

Quý vị có muốn nhận tin tức về các buổi tổ chức và chương trình của KCLS hay không?  q Có q Không
Quý vị có muốn nhận những tin tức về Tổ Chức KCLS hay không?    q Có q Không

Những người sau đây được ủy quyền đến nhận những đồ mà tôi mượn:  
(Chỉ có cha mẹ hoặc người giám hộ mới có thể cho biết những tin tức này cho người còn nhỏ tuổi.)

 

Sử Dụng Internet: Việc sử dụng Internet của quý vị được kiểm soát tự động; tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu mức kiểm soát nghiêm ngặt hơn cho chính 
quý vị hay con của quý vị để chận email, trò chuyện (chat room) và thêm các trang Web khác dựa vào từ chính (keyword), v.v. Nếu quý vị từ 17 tuổi trở lên, 
quý vị có thể yêu cầu sử dụng Internet không kiểm soát bằng cách trình cho nhân viên giấy tờ có hình hợp lệ, có ngày sanh.

Reasonable accommodation for individuals with disabilities are available upon request, including modifications to policies, programs, appropriate 
equipment, and service provision. Contact your community library to request accommodation.
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Đơn Xin Thẻ Thư Viện KCLS

4 số PIN của quý vị sẽ là bốn số cuối của số điện thoại quý vị.  
Nếu quý vị muốn một số PIN khác, hãy cho nhân viên biết.



If residence address differs from mailing address, the residence address determines patron eligibility.

Address verification shown?   q Yes q No

Staff: 

kcls.org/ask
425.462.9600 or 1.800.462.9600ask kcls

Hệ Thống Thư Viện Quận King • Làm Thẻ Thư Viện 
Đơn Xin Thẻ Thư Viện có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Pháp, 

tiếng Đại Hàn, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt.

Tại Thư Viện KCLS, hãy hỏi đơn Xin Thẻ Thư Viện bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc download  
đơn bằng PDF trong mạng điện toán tại:  
www.kcls.org/usingthelibrary/card 

Điền vào đơn.

Mang đơn của quý vị đã điền đầy đủ đến thư viện KCLS tại địa phương cùng với:

Giấy tờ có hình với ngày sinh (người lớn phải có một loại giấy tờ nào đó).

Sau đây là những giấy tờ mẫu được chấp nhận và có thể là giấy tờ hiện thời hoặc đã hết hạn:
• Bằng Lái
• Sổ Thông Hành
• Thẻ Căn Cước Washington
• Thẻ Quân Nhân Hoa Kỳ
• Thẻ Căn Cước của Tòa Tổng Lãnh Sự Mễ (do chính quyền Mễ cấp)

VÀ Giấy tờ chứng minh địa chỉ có ghi đúng địa chỉ cư trú và tên  
(người lớn và trẻ em đều cần phải có một loại giấy tờ nào đó).

Những giấy tờ mẫu được chấp nhận–giấy tờ đưa ra phải là giấy tờ hiện thời:
• Bằng Lái của Washington
• Thẻ Căn Cước Washington
• Chi Phiếu Có In Tên Sẵn
• Hóa Đơn Tiện Ích (hóa đơn giấy in trong mạng điện toán cũng được chấp nhận)
• Hợp Đồng Mướn Nhà 
• Giấy Ghi Danh Bầu Cử
• Hóa Đơn Đóng Thuế Quận King
• Giấy Tờ Khác (Phải trong tình trạng hợp pháp hoặc cố định)

Nếu địa chỉ của nơi cư trú khác với địa chỉ gởi thư, thì tình trạng hợp lệ sẽ được xác định qua địa chỉ cư trú của 
người bảo trợ.

Quý vị có thể được nhận thẻ thư viện ngay hôm nay mà không cần phải chứng minh địa chỉ, nhưng quý vị sẽ 
bị giới hạn chỉ được mượn 2 thứ. Nếu quý vị không đem chứng từ về địa chỉ đến, thì thẻ thư viện sẽ tự động 
hết hạn sau 90 ngày.

Nhận được thẻ thư viện của quý vị!

Xin lưu ý, quý vị phải chịu trách nhiệm về tất cả những tài liệu đã mượn bằng thẻ của quý vị.  
Nếu thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp, hãy báo với thư viện địa phương của quý vị.

Hãy hỏi nhân viên nếu quý vị có điều gì thắc mắc về việc xin thẻ thư viện hoặc sử dụng thư viện. 
Nhân viên cũng có thể trợ giúp với dịch vụ Đường Dây Ngôn Ngữ 

để liên lạc với thông dịch viên qua điện thoại.


