
المراهقون )13-17 عاًما(
قد يطلب والدي/ولي أمري حالة أو اسم المواد المستعارة لحسابي:      نعم       ال

اسم الوالد/ولي األمر   

يكمل اآلباء/أولياء األمور هذا الجزء إذا كان ُمقّدم الطلب يبلغ من العمر 12 عاًما أو أقل

اسم الوالد/ولي األمر   

قد يستعير طفلي )اختر واحًدا(:      جميع مواد المكتبة، بما في ذلك المواد الُمخّصصة للشباب والكبار        مواد األطفال فقط

آذُن بموجبه لطفلي بالحصول على بطاقة المكتبة واستخدام خدمات مكتبة نيويورك العامة عبر اإلنترنت. وأقبل تحمل مسؤولية جميع استخدامات بطاقة طفلي، وجميع مواد 
المكتبة التي ُتستعار بالبطاقة، وجميع الرسوم المفروضة عليها.

التاريخ توقيع الوالد/ولي األمر 

nypl.org
92 مْوقًعا

برونكس • مانهاتن • جزيرة ستاتن

طلب الحصول على بطاقة المكتبة
م بطاقات المكتبة مجاًنا ألي شخص يعيش في والية نيويورك أو يعمل فيها أو يذهب إلى إحدى  مرحًبا بك في مكتبة نيويورك العامة! ُتقدَّ

مدارسها أو يدفع الضرائب العقارية فيها. ُيرجى إعادة هذا الطلب الُمعّبأ والموقَّع إلى مكتب التوزيع في أي من مواقع المكتبة، وُيرجى إحضار 
بطاقة هوية والية نيويورك أو الوثائق األخرى المعتمدة من القائمة الموجودة على موقعنا اإللكتروني. لمعرفة المزيد أو البدء عبر اإلنترنت، 

.nypl.org/librarycard تفّضل بزيارة

قبول المسؤولية
بتقديمي لهذا الطلب، أُقرُّ بأن جميع المعلومات الُمقّدمة دقيقة وأنني أوافق على قواعد ولوائح مكتبة نيويورك العامة وشروط وأحكام بطاقة المكتبة. كما أقبل تحّمل مسؤولية جميع 

استخدامات البطاقة، وجميع مواد المكتبة التي ُتستعار بالبطاقة، وجميع الرسوم المفروضة عليها. وأدرك أنه ال يمكن للغير استخدام بطاقة المكتبة، وفي حالة فقدان أو سرقة البطاقة 
.nypl.org المخصصة للمحفظة أو المفاتيح، فسوف أخطر المكتبة على الفور. كما أنني أدرك أن استخدام المكتبة للمعلومات الشخصية خاضع لسياسة الخصوصية المتاحة على

التاريخ توقيع ٌمقّدم الطلب   

جميع مقدمي الطلبات

االسم األول  اسم العائلة  

تاريخ الميالد )شهر/يوم/سنة( االسم األوسط أو الحرف األول منه  

رقم الشقة عنوان الشارع الدائم   

الرمز البريدي الوالية أو الدولة   المدينة 

العنوان المحلي )إذا كان العنوان الدائم خارج والية نيويورك(

الهاتف                                       -                     )                  ( البريد اإللكتروني  

ما هي الطريقة الُمفّضلة لديك لتلقي إشعارات من المكتبة بخصوص حسابك؟      البريد اإللكتروني        الهاتف

  نعم، أرغب في تلّقي معلومات حول برامج وخدمات المكتبة عبر البريد اإللكتروني.

Barcode


