बाल्टिमोर काउन्िी सार्वजल्िक पुस्तकालय ल्र्द्यार्थी SAIL दताव
कृ पया ठू लो अक्षरमा लेख्नुहोस्

ल्र्द्यार्थीको र्थर:

ल्र्द्यार्थीको िाम:

ल्र्द्यार्थीको मााँझको िाम:

Jr. / Sr. / I / II / III:

ल्र्द्यार्थीको स्रीि ठे गािा:

एपािवमेन्ि #:

िगर, राज्य, ल्जप:

काउन्िी:

घरको फोि िम्बर: ______ - ______ - ______
मोबाइल फोि िम्बर: ______ - ______ - ______ मोबाइल सेर्ा प्रदायक: ________

________________

इमेल: ________________________________________________________

BCPL ले तपाईले अिुरोध गरे का सामाग्रीहरू उपलब्ध भएको अर्स्र्थामा, तपाईसाँग रहेका सामाग्रीहरूको म्याद िाग्यो भिेर
तपाईलाई जािकारी ददिे जस्ता इत्यादद प्रयोजिमा तपाईलाई सम्पकव गिेछ ।
तपाई आफू लाई कसरी सूल्ित गररयोस् भन्ने िाहिुहुन्छ ?
सूििा प्रार्थल्मकता (एउिा छान्नुहोस्): इमेल** फोि (घरको)फोि (मोबाइल) सन्देश
**इ-प्राल्िमा उत्सुक हुिुहुन्छ ? छु छु इि

सन्देश सूििामा उत्सुक हुिुहुन्छ: छु छु इि

जन्म ल्मल्त (मल्हिा/ददि/र्र्व):

ल्लङ्ग: पुरुर्मल्हला

माता र्ा ल्पता/अल्भभार्कको
र्थर:

िाम:

माता र्ा ल्पता/अल्भभार्कको सर्ारी िालक अिुमल्त पत्र #:

Nepalese

माझको िाम:

ल्र्द्यालय र कक्षा ल्र्र्रण:
ल्र्द्यालय:

होमरुम ल्शक्षक:

18 र्र्व मुल्िका आर्ेदकका माता र्ा ल्पता/अल्भभार्कको लाल्ग:
अल्भभार्कको अिुमल्त:
मेरो 18 र्र्व मुल्िको बच्चालाई बाल्टिमोर काउन्िी सार्वजल्िक पुस्तकालयबाि पुस्तकालय कार्व प्राि गिे अिुमल्त ददइएको छ ।
अध्ययि गिव लल्गएका कु िै पल्ि सामाग्रीहरूसाँग सम्बल्न्धत जुिसुकै दस्तुरहरूको लाल्ग म उत्तरदायी छु भन्ने कु रा बुझ्छु ।

माता र्ा ल्पता/अल्भभार्कको हस्ताक्षर:
----------------------------------------------------यो धसो मुल्ि िलेख्नह
ु ोस् -----------------------------------------------Barcode #

Staff Initials:

Nepalese

Patron Code:

Date:

Juvenile

Entered by: ________________

SAIL:ल्र्द्यार्थीहरूले पुस्तकालयमा (ज्ञाि) प्राि गछवि!्
SAIL बाल्टिमोर काउन्िी सार्वजल्िक ल्र्द्यालयहरू(BCPS) र बाल्टिमोर काउन्िी सार्वजल्िक पुस्तकालयहरू(BCPL)
बीिको ल्र्स्ताररत साझेदारीको एक अंश हो । सार्वजल्िक पुस्तकालय प्रयोग गिे ल्र्द्यार्थीहरूले ल्र्द्यालयमा अझै राम्रो सफलता
हाल्सल गछवि् भन्ने कु रा अध्ययिहरूले देखाएका छि् । बाल्टिमोर काउन्िीका ल्र्द्यार्थीहरूको लाल्ग अझै राम्रो सफलता प्राि गिे
ददशामा प्रर्थम िरण यहााँ ददइएको छ ।
कृ पया आफ्िो बच्चाको पक्षबाि यो पुस्तकालय दताव फाराम पूरा गिुवहोस् । (यसमा हस्ताक्षर गिव िल्बसविह
ु ोला!) पुस्तकालय
प्रल्तिील्धहरूले तपाईको बच्चाको ल्र्द्यालयबाि फारामहरू संकलि गरे र पुस्तकालय कार्व बिाएर तपाईको बच्चाको होमरुममा
ल्र्तरणको लाल्ग ल्र्द्यालयमा पठाउिे छि् । तपाईको बच्चासाँग पल्हलादेल्ख िै बाल्टिमोर काउन्िी सार्वजल्िक पुस्तकालय कार्व
भएको अर्स्र्थामा, यो कायवक्रमको अंशको रुपमा ल्िजलाई ियााँ कार्व उपलब्ध गराइिेछ ।
हामी तपाई र तपाईको बच्चालाई हाम्रो एक शाखामा िार्ै भेट्िे आशा गदवछौं !

Nepalese

