APLIKASYON PARA SA
LIBRARY CARD
TAGALOG
Paki-print at kumpletuhin para sa CARDHOLDER. Kinakailangan ang isang e-mail
o numero ng telepono para sa notipikasyon. Ipinadadala lamang ang sulat kung
dapat nang magbayad ng multa, o kung nawala o nasira ang mga bagay.
PANGALAN: Apelyido _______________________

Pangalan __________

Gitnang Pangalan __

MAILING ADDRESS (kalye):_______________________________________________________________
(lungsod):________________________________

(zip code): _________________________________

ADDRESS NG TIRAHAN (kung iba): ___________________________________________________
TELEPONO: (

) _______________________

CELL PHONE: (

) __________________

E-MAIL ADDRESS: (para sa notipikasyon): _______________________________________________
 Pakipadalhan ako ng mga email tungkol sa mga isyu, serbisyo, kaganapan at oportunidad para
suportahan ang aklatan.
CA DRIVER'S LICENSE #, ID # or SS #:_____________________
PETSA NG KAPANGANAKAN: __________
PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) upang ma-access ang online system ng Aklatan at
upang ma-access ang iyong account sa Aklatan. 4-12 karakter ang haba: ____________________

KASUNDUAN PARA SA LIBRARY CARD HOLDER
 Tinatanggap ko ang responsibilidad sa lahat ng bagay na na-check out sa aking card.
 Pumapayag akong magbayad para sa anumang bagay na nawala o nasira, mga bayarin at multa.
 Pumapayag akong i-ulat agad ang isang nawala o ninakaw na card at nauunawaan kong
mananagot ako sa lahat ng mga bagay na nasa card hangga’t ito ay maiulat na nawala sa Aklatan.
 Pumapayag akong ipaalam sa Aklatan ang anumang pagbabago sa aking contact information.
 Nauunawaan ko na ang aking Library card ay para lamang sa aking paggamit at hindi ng iba, kahit
na ng aking pamilya.
 Nauunawaan kong kailangang mayroon akong library card para makahiram ng mga materyal,
ma-access ang aking record o magamit ang Internet.
 Sumasang-ayon akong sumunod sa mga patakaran ng Aklatan at sa Mga Alituntunin sa Gawaing
Pang-aklatan.

LAGDA: ________________________________________

PETSA: _____________

PARA SA MGA MAGULANG NG MGA APLIKANTENG MABABA SA 18 TAONG GULANG
Bilang magulang o tagapangalaga ng batang nakalista sa aplikasyong ito, pumapayag akong turuan
ang aking anak na sumunod sa Library Card Holder Agreement. Tinatanggap ko ang pananagutan
para sa lahat ng bagay na na-check out sa card ng aking anak, ang paggamit ng aking anak sa
Aklatan at sa lahat ng resources nito at ang pagbabayad para sa nawala o nasirang mga materyal,
mga multa at bayarin sa card ng anak ko.
LAGDA NG MAGULANG/TAGAPANGALAGA: _________________

PETSA: _____________

NAKA-PRINT NA PANGALAN NG MAGULANG/TAGAPANGALAGA: ________________________
CA DRIVER'S LICENSE #, ID # or SS # NG MAGULANG/TAGAPANGALAGA: _____________
STAFF USE: Barcode # ________________________

Initial ________________
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MGA KINAKAILANGANG ID para sa Mga Library Card

ADULT LIBRARY CARDS
Punan ang Aplikasyon para sa Library Card sa kabilang banda.
Maglaan ng isa (1) sa mga sumusunod na numero ng pagkakakilanlan:
Numero ng California Driver's License
Numero ng California ID Card
Social Security number
Lagdaan ang Aplikasyon.
Mangyaring maglaan ng photo identification at address verification kapag ipinasa mo ang Aplikasyon.

Ang mga nanghihiram sa unang pagkakataon ay maaaring mag-check out ng dalawang bagay. Kung wala ka,
o piniling huwag magbigay ng isang identifying number, maaari ka pa ring makakuha ng isang library card
at manghiram ng hanggang limang bagay nang sabay-sabay. Kapag ibinigay mo ang lahat ng mga
impormasyon sa itaas, maaaring kang mag-check out ng hanggang 25 bagay nang sabay-sabay.

YOUTH LIBRARY CARDS
Punan ang Aplikasyon para sa Library Card sa kabilang banda.
Kailangang pirmahan ng Magulang o Tagapangalaga ang Aplikasyon.
Maglaan ng isa (1) sa mga sumusunod na identifying numbers para sa magulang o tagapangalaga:
Numero ng California Driver's License
Numero ng California ID Card
Social Security number
Lagdaan ang Aplikasyon.
Kinakailangang magpakita ang mga teen na may edad na 13-17 ng photo identification kapag nagpapasa ng
Aplikasyon. Ang mga humihiram sa unang pagkakataon ay maaaring mag-check out ng dalawang bagay.
Kung ang magulang o tagapangalaga ay wala, o piniling huwag maglaan ng isang identifying number, maaari
pa ring kumuha ang isang bata o teen ng isang library card at manghiram ng hanggang limang bagay nang
sabay-sabay. Kung nailaan ang lahat ng mga impormasyon sa itaas, maaaring mag-check out ang isang bata
o teen ng hanggang 25 bagay nang sabay-sabay.
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