طلب تسجيل الطلبة للمكتبة العامة لمقاطعة بالتيموربهدف مساعدتهم على االنجاز
أرجو الطباعه
اسم عائلة الطالب ______________________ :إسم الطالب_______________________:
إسم أب الطالب _____________________:االبن  /األب __________________: I / II / III /
عنوان الطالب _________________________________:شقة رقم _________________:
المدينة ،الوالية  ،الرمز البريدي  ___________________________:مقاطعة_____________:
رقم هاتف المنزل:

______ ______ - ______ -

رقم هاتف المحمول:

______  ______ - ______ -شركة المحمول:

البريد اإللكتروني ________________________________________________________ :

المكتبة العامة لمقاطعة بالتيمورسوف تتصل بك عند وصول المواد المطلوبة ،أو لتنبيهك إلى أن المواد التى استعرتها من
المكتبة متأخرة وحان موعد إعادتها الى المكتبة ،الخ
كيف تفضل أن يتم إعالمك ؟
تفضيل اإلعالم ( اختر واحد )   :البريد اإللكتروني **  هاتف المنزل  هاتف المحمول  رسالة المحمول
** هل تريد إيصاالت بريديه ؟ نعم ال
هل تفضل التبليغ عن طريق رسائل المحمول :نعم ال
الجنس:

تاريخ الميالد ( شهر  /يوم  /سنه ) :

ذكر

أنثى

الوالد  /ولي األمر
اسم العائلة:

االسم األول :

اسم األب :

رقم رخصة قيادة الوالد  /ولي األمر:
معلومات عن المدرسة والفصل
المدرسة  __________________________:المعلم األساسي:

لآلباء  /أولياء أمور المتقدمين تحت سن : 81
إذن الوالدين
إبني ،تحت سن  81عاما ،لديه اإلذن للحصول على بطاقة المكتبة من المكتبة العامة في مقاطعة بالتيمور .وأنا أفهم أنني
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مسؤول عن أي رسوم تتعلق بالمواد المقترضة.
توقيع الوالد  /ولي األمر________________________________________________ :
 -----------------------------------------------ال تكتب تحت هذا الخط ----------------------------------------------------Juvenile

Patron Code:

________________ Entered by:

Barcode #

Date:

Staff Initials:
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إ.ط.ف.م  :إنجاز الطالب في المكتبات !
إ.ط.ف.م هو جزء من الشراكة الموسعة بين المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور ( م د.ع.م.ب ) و المكتبات العامة في
مقاطعة بالتيمور ( م ك.ع.م.ب )  .تشير الدراسات إلى أن الطالب الذين يستخدمون المكتبات العامة يحققون المزيد من
النجاح في المدرسة .وهنا الخطوة األولى نحو المزيد من النجاح للطالب في مقاطعة بالتيمور .
يرجى ملء استمارة التسجيل نيابة عن طفلك ( .ال تنسى التوقيع ! ) سيقوم ممثلو المكتبة بجمع االستمارات من مدرسة طفلك
 ،إنشاء البطاقات وتسليمها إلى المدرسة لتوزيعها في صف طفلك .إذا كان طفلك لديه بطاقة للمكتبة العامة في مقاطعة
بالتيمور ،سيصدر له  /لها بطاقة جديدة كجزء من هذا البرنامج.

نأمل أن نراك وطفلك في احد فروعنا قريبا!
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