
 2022/ 7التحديث تاري    خ 

 

 

 نموذج تسجيل لبطاقة المكتبة 
 سنوات فما فوق التقدم بطلب للحصول عىل بطاقة مكتبة.  5يحق لسكان مقاطعة النكستر ممن تبلغ أعمارهم  

 * المعلومات مطلوبة 
 

 ____________________________________________________________________________________________________ االسم: * 

 الالحقة  الحرف األول من االسم األوسط  االسم االول اللقب 
 

يد: *عنوان   _____________________________________رقم الشقة _________________________________________________ التر
 

يدي: *الرمز   ______________ الوالية: *  _________________________________________________ البلدة: *المدينة/   _______________ التر

 
ا عن العنوان المذكور   *

ً
 _________________________________________________________________ _  :(أعالهعنوان السكن )إذا كان مختلف

 ____________________________________ _  المقاطعة: *_______________________________________ _   :البلدةالمدينة، أو القرية، أو *

 ____________________________________ _   البديل: الهاتف  ____________________________________________ _ : يس  الرئالهاتف *

يد  : التر  
ون   _____________________________________________________________________________________________ _  اإللكتر

ات و    إشعارات خاصة بحساب المكتبة مثل جاهزية الطلبات لالستالم والتذكتر
، فإنك توافق عىل تلقر  

ون  إشعارات التأختر عتر  من خالل تقديم عنوان بريدك اإللكتر
  
ون  يد اإللكتر  . التر

 
 

 _________________________________________________ _ السنة:  ________ _ اليوم:  ________________ _ الشهر: *تاري    خ الميالد: 
 

ام بجميع قواعد المكتبة، وتقديم إشعار فوري بتغيتر العنوان أو رقم الهاتف، ودفع أي غرامات أو  •  
تعويضات مرتبطة  من خالل التوقيع، فإنك تتعهد بااللتر

 بحسابك عىل الفور. 

 عاًما.  14التابعة لطفل يقل عمره عن   االستمارةيجب أن يوقع أحد الوالدين أو الوص  عىل  •

ين • التالفة  عاًما مسؤولية الغرامات المتأخرة والمواد المفقودة أو   14الذين تقل أعمارهم عن  تقع عىل عاتق اآلباء واألوصياء الذين يوقعون عن ألطفال المستعتر
 الناجمة عن استخدامهم. 

ها أطفالهم أو األشخاص الموضوعون تحت وصايتهم من خالل التفاعل الشخص  مع •   يستعتر
 الطفل.  يتحمل اآلباء واألوصياء مسؤولية مراقبة المواد التر

.  ،الحساب ما لم يكن ملزًما بموجب القانون، ال ُيسمح للمكتبة باإلفصاح عن معلومات الحساب دون إذن من صاحب  •
ً
 حتر لو كان صاحب الحساب طفال

 
 _ _____________________________ _  التاري    خ:  __________________________________________________ _  الطلب: توقيع مقدم *
 عاًما(:   14)إذا كان مقدم الطلب أقل من  توقيع الوالد* 

 ______________________________________________________________________________________________________ _ 
 

ي المكتبة فقط
 :الستخدام موظف 

  )إذا انطبق عليه
 _ ________________________________________________________________________________ _  :(االسم القانون 

 

يط    ________________________________ _ التاري    خ:  ________________________________________________ _  :)باركود(الرمز الشر
 

 _________________________________________________________________ _ :  (نوع ورقم هوية التعريف المستخدمة )رقم رخصة القيادة 
 

 ______________ الرسوم o________________  التحقق من بطاقة الوصول o _______________ خارج المقاطعة: _   الموظف: األحرف األوىل من اسم 
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 سنوات  3صالح لمدة تصل إىل  -عقد مستخدم الكمبيوتر 
امن مع بطاقة المكتبة(   )تنتهي صالحيته بالت  

  ____________________ التاري    خ: 
 

 __________________________________________________________________________________________________ _ االسم:  
 

 ___________________________________________________________________________________ _____ _ المكتبة: رقم بطاقة 
 

  الموقع
 
 _______________________________________________________________________________ _ المذكور هنا:   تم التوقيع ف

 

 __________________________________________________________________________________________________ _ العنوان:  

 

 _________________________________________________________________ _______________________________________ 
 

 

 إذا كانت اإلجابة "ال"، فاذكر تاري    خ الميالد:  ال عاًما فما فوق؟ نعم   18هل تبلغ من العمر 

 ______________________________________________________________________________________________________ 
 

  مكتبات مقاطعة النكستر العامة وإخالء المسؤو 
نت والكمبيوتر التعاونية ف  ام بسياسة استخدام اإلنتر ا أن أي  لقد قرأت وفهمت وأوافق عىل االلتر 

ً
لية. أدرك أيض

. أوافق عىل إعفاء نظام مكتبات مقاطعة النكستر وممثليها من تحمل أي خسارة   استخدامك لالتفاقية سيؤدي إىل فقدان امتيازات انتها  جهاز الكمبيوتر الخاص نر 
نت. عالوة عىل ذلك، أوافق عىل إخالء مسؤولي ر ناتج عن استخدام  ألجهزة كمبيوتر المكتبة أو الوصول إىل اإلنتر

ة نظام مكتبات مقاطعة النكستر  أو مشكلة أو ض 
LSLC   .  

 عن أي خسارة أو مسؤولية قد أتعرض لها نتيجة ألي انتهاك لسياسة استخدام الكمبيوتر )مذكورة أو غتر مذكورة( من طرف 
 

 _ _______________________ _ التاري    خ:   ___________________________________________________________________ _ التوقيع:  
 

 _______________________ _ التاري    خ:  ___________________________________________________________ _ الشاهد:  الموظف 
 

  التوقيع أدناه  18إذا كان عمر المستخدم أقل من  
 عاًما، يجب عىل أحد الوالدين أو الوص  القانون 

 
. أدرك من خالل ت  

  الوص  القانون 
نت وأنت  وقيع هذا العقد أنه يمكنهم  بالتوقيع أدناه، أعط  اإلذن لطفىل  الستخدام أجهزة كمبيوتر المكتبة و/أو الوصول إىل اإلنتر

نت و    سياسة استخدام اإلنتر
  المباشر وبموجب االتفاقية كما هو مذكور هنا وف 

اف    مكتبات مقاطعة  استخدام أجهزة الكمبيوتر دون إشر
الكمبيوتر التعاونية ف 

 النكستر العامة وإخالء المسؤولية. 
 

: توقيع الوالد/   ________________________ _ التاري    خ:  _________________________________________________________ _ الوص 
 

 ________________________ _ التاري    خ:  ___________________________________________________________ _ الشاهد:  الموظف 
 

يل أو  ،عرض "  LSLCيحظر     الباب    المسيئة، أو نسخ الرسائل أو  ،تت  
من قوانير  بنسلفانيا    19غتر الالئقة أو الصور أو المواد الجنسية الرصيحة كما هو محدد ف 

 ." 5903الفصلالموحدة 
 

من مدونة قوانير  الواليات المتحدة( النسخ أو التوزي    ع غتر المرّصح به للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع    17يحظر قانون حقوق الطبع والنشر األمريك  )الباب  
 ،  والنشر

ونية  يد باستثناء ما تسمح به مبادئ "االستخدام العادل". ال يجوز للمستخدمير  نسخ أو توزي    ع المواد اإللكتر   ذلك التر
  )بما ف 

ون  امج   النصية، أو الصور أو  ،اإللكتر التر
. يتحمل المستخدم المسؤولية عن أي عواقب ناجمة عن انتهاك حقوق الن . أو البيانات( دون الحصول عىل إذن ضي    ح من صاحب حقوق الطبع والنشر  شر

 
نت والكمبيوتر التع   مكتبات مقاطعة النكستر العامة وإخالء المسؤولية سواء بشكل ضي    ح أو أدرك أنه إذا انتهكت أي جزء من سياسة استخدم اإلنتر

اونية ف 
، فسأفقد جميع امتيازات الحوسبة داخل   

 .LSLCضمت 


