
  

पुस्तकालय कार्डको आवेदन / अपरे्ट फाराम 

 

आजको मममत_______/________/__________ 

नोट: बच्चाका लामि वा ककशोर-ककशोरीका लामि मात्र कार्डको आवेदन कदिँदै िरेका 
मामनसहरूले पकहलो छ वटा लाइन भनुडपछड; फोन र इमेल ऐच्च्छक हुन।् इन्टरनेट मात्र 

कार्डका आवेदकहरूले पकहलो छ वटा लाइन भरेर ऋणीको सम्झौता पछाकर् हस्ताक्षर 

िनुडहोस।्  

जन्म मममत ________/________/______________ 

  मकहना कदन   वर्ड 
 

कृपया स्पष्ट तररकामा नाम लेख्नहुोस ्

 

नाम _______________________________________________________________  ____________ _______________________________  

पकहलो  बीचको नाम अच्न्तम  

पत्राचार िन ेठेिाना _________________________________________________________________________  ______________  

सर्क वा पोस्ट बक्स                अपाटडमेन्ट  

 
__________________________________________   _________   __________ ___________  
सहर राज्य  च्जप 

 
__________________________________________________________________ 
राष्ट्र  

फोन (_________) _________-______________ इ-मेल_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

तपाईं यो खाताको बारेमा जानकारी कसरी प्राप्त िनड चाहनुहुन्छ? तपाईंले इमेल वा पाठ सन्देशको लामि साइन अप िनुडहुन्छ भने, तपाईंले वस्तुहरू कफताड िनुडअमि, तपाईंको पुस्तकालय कार्डको म्याद 

समाप्त हुनुअमि र वस्तु हराएको समस्या समाधान निनाडल ेतपाईंको कार्ड ब्लक हुनुअमि मशष्टाचारका सचूनाहरू पमन प्राप्त िनुड हुने छ। (एउटामा ठीक मचह्न लिाउनुहोस)्  

 इ-मेल  फोन                          पाठ सन्देश       सेल फोन (_____) _______-_________  सेवा प्रदायक_________________ 

के हामील ेकोर् सङ्कलन िन ेउदे्दश्यहरूका लामि पुस्तकालयको ससं्था तथा साथीका समहूहरूसिँि तपाईंको ठेिाना, फोन नम्बर र इ-मेल ठेिाना साझा िनड सक्छौँ? 

   सक्नुहुन्छ          सक्नुहुन्न 

के तपाईं मशक्षकको पद भएको पुस्तकालय कार्डका लामि आवेदन कदइरहेको मशक्षक हुनुहुन्छ?  

  हुनुहुन्छ               हुनुहुन्न                      ववद्यालयको नाम (उमचत भएमा) _________________________________________________________________________  

ववद्यालयको फोन (______) ______-_________   ववद्यालयमा भएको तपाईंको इ-मेल__________________________________ 

के तपाईं बुक क्लबको नेततृ्वकताड हो? 

  हो     होइन        

तपाईंको बुक क्लबको सदस्य प्रायः ककहल ेभेट्नुहुन्छ? उदाहरण, मकहनाको दोस्रो बुधवार वा किमामसक, आकद। ____________________________________________________ 

तपाईंको बुक क्लबको सदस्य प्रयाः कहािँ भेट्नुहुन्छ? उदाहरण, सदस्यहरूको िर, रेस्टुरेन्ट, आकद।_____________________________________________________________ 

पुस्तकालयल ेतपाईंले प्रदान िन ेव्यविित जानकारी आमधकाररक उदे्दश्यहरूका लामि मात्र प्रयोि िन ेछ।  हामील ेहाम्रो खाता धारकहरूको सचूी अन्य ससं्था वा समहूहरूलाई वबक्री िदैनौँ। 

 

मामथको ठेिानाभन्दा फरक भएमा सर्क ठेिाना वा मामथको ठेिानाभन्दा फरक भएमा आमाबुवा/ कानुनी अमभभावकको ठेिाना  

__________________________________________________________________ __________________  

सर्क                अपाटडमेन्ट  

____________________________________________  ___________  _________ __________ 

सहर            राज्य    च्जप 

फोन (_________) _________-______________  इ-मेल _____________________________________ 



हस्ताक्षर िनुडअमि पढ्नुहोस!् 

 

म मनम्न कुरा िनड सहमत छु:  

• मेरो कार्ड प्रयोि िरी सापट मलइएको सबै सामग्रीका लामि च्जम्मेवार हुन। 
• मेरो कार्डसिँि सम्बच्न्धत सबै जररवाना तथा शलु्कहरू भुिान िनड। 
• मेरो कार्ड हराएको, चोरी भएको वा दरुुपयोि िररएको कुरा तुरुन्तै ररपोटड िनड। म सब ैजररवाना तथा शलु्कका लामि र हराएको वा चोरी भएको भनी ररपोटड 

िनुडपूवड मेरो कार्ाडबाट चेक आउट िररएका कुनै पमन वस्तुका लामि च्जम्मेवार हुन्छु भन्ने कुरा म बुझ्दछु। 
• मेरो खाताको जानकारीमा हुने पररवतडनहरूका बारेमा ररपोटड िनड। 
• यो मेरो मसनमसनाकट तथा ह्याममल्टन काउन्टीको पच्ब्लक लाइबे्ररीबाट प्राप्त िरेको एउटा मात्र पुस्तकालय कार्ड हो। 

यो आवेदनमा िलत जानकारी प्रदान िन ेकायड कारािारमा पािँच वर्डसम्म र $10,000 सम्मको जररवाना लाग्ने तेस्रो तहका दण्र्को अपराध हो। ORC 

2913.42.  

तपाईंको हस्ताक्षर:  

X _____________________________________________________________ मममत_______________________ 

 

 
यो ऋणीको लामि प्रोफाइल चयन िनुडहोस ्(आवश्यक):  

_______ असीममत पहुिँच: ऋणीले सबै मभकर्योक्यासेट र DVD लिायत सबै पररवाही सामग्रीहरू चेक आउट िनड सक्नु हुने छ।  
_______ सीममत–मभकर्योहरू छैनन:् ऋणीले मभकर्योक्यासेट र DVD हरू बाहेक सबै पररवाही सामग्रीहरू चेक आउट िनड सक्नु हुने छ।  
_______ सीममत-जभेुनाइल: ऋणीलाई बालबामलकाका लामि सूचीबद्ध सामाग्रीहरू चेक-आउट िनड सीममत िररने छ।  

अठार वर्डभन्दा कम उमेरको यो ऋणीको आमाबुवा वा कानुनी अमभभावकको रूपमा, म मनम्न कुरा िनड सहमत छु:  

• यस ऋणीको छनोट र पुस्तकालयका सामग्रीहरूको प्रयोिका लामि च्जम्मेवार हुन।  
• यो कार्डसिँि सम्बच्न्धत सबै जररवाना तथा शलु्कहरू भुिान िनड। 
• यो कार्ड हराएको, चोरी भएको वा दरुुपयोि िररएको कुरा तुरुन्तै ररपोटड िनड। म सबै जररवाना तथा शलु्कका लामि र हराएको वा चोरी भएको भनी ररपोटड 

िनुडपूवड यो कार्ाडबाट चेक आउट िररएका कुनै पमन वस्तुका लामि च्जम्मेवार हुन्छु भन्ने कुरा म बुझ्दछु। 
• यो खाताको जानकारीमा हुने पररवतडनहरूका बारेमा ररपोटड िनड। 

18 वर्डभन्दा कम उमेरका आवेदकहरूले 18 वर्ड पुिेपमछ नयािँ पुस्तकालय कार्डको आवेदन पूरा िनड आवश्यक पछड।  

यो आवेदनमा िलत जानकारी प्रदान िन ेकायड कारािारमा पािँच वर्डसम्म र $10,000 सम्मको जररवाना लाग्ने तेस्रो तहका दण्र्को अपराध हो। ORC 

2913.42.  

आमाबुवा/अमभभावकको नाम र हस्ताक्षर:  

(कृपया लेखु्नहोस)्  _______________________________________ ____________________________________  ______________ 

 (अच्न्तम)                   (पकहलो)      (पकहलो) 

 (कृपया हस्ताक्षर िनुडहोस)् X_________________________________________________________________ मममत_________________ 

 

 

 

___नयािँ  ___अपरे्ट ___इन्टरनेट मात्र  ___बुक क्लब  

___बालबामलका मात्र      ___ककशोरककशोरी मात्र      ___र्ाउनलोर् िनड ममल्ने मात्र  
तपाईंले मनम्न कुरा प्रमाच्णत िनुडभयो:   
_____ठेिाना? _____फोटो आइर्ी? (18+) _____पारस्पररक पुस्तकालय कार्ड?  

_____मशक्षक पद? _____उमेर/कार्डको प्रफाइल? कमडचारीको नाम ________________________ स्थान______________  

ऋणीको सम्झौता 

कायाडलय प्रयोिको लामि पुस्तकालय कार्ड नम्बर 

बार कोर् ममलाउनुहोस ्वा नम्बर यहािँ लेख्नहुोस ्

आमाबुवा/अमभभावकसिँि सम्झौता 
 

फाराम नं. 00360 
संशोमधत 06/2014 


