Kính gửi Quý phụ huynh!
Khu Thư viện Pikes Peak đang làm việc với trường học của con quý vị để bảo đảm tất cả học sinh đều có
khả năng tiếp cận thư viện công cộng!
Vui lòng đánh dấu một lựa chọn:
____Nếu con quý vị có thẻ thư viện; chúng tôi sẽ cập nhật tài khoản. Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký
bên dưới.
____Nếu con quý vị mất thẻ thư viện và cần thẻ mới, hãy điền vào đơn đính kèm và gửi về trường. Phí
$1 sẽ được cộng vào tài khoản.
____Nếu con quý vị cần thẻ thư viện. hãy điền vào đơn đính kèm và gửi về trường. Trẻ vị thành viên từ
16 tuổi trở lên cần xuất trình thẻ ID có ảnh và bằng chứng địa chỉ cho giáo viên khi nộp đơn đăng ký.
Thẻ thư viện của Khu Thư viện Pikes Peak mở ra thế giới thông tin và cho phép con quý vị truy cập cơ sở
dữ liệu của chúng tôi từ xa, mượn sách và tài liệu âm thanh-hình ảnh, và có khả năng truy cập máy tính
và Internet.
Cảm ơn!
Đơn đăng ký Thẻ Thư viện Trường học
Khi hoàn thành mẫu đơn, vui lòng sử dụng tên hợp pháp của học sinh và cung cấp tên đệm đầy đủ. Hãy
nhớ cung cấp địa chỉ đầy đủ và ngày sinh của học sinh. Vui

lòng in rõ ràng.

Tên trường
Tên giáo viên

Chữ ký của giáo viên

Họ của học sinh
Tên đệm và tên của học sinh
Địa chỉ
Thành phố

Mã vùng

Số điện thoại

Ngày sinh ____/____/_____(năm sinh là mã PIN của bạn)
Nữ 

Nam 

Địa chỉ email
Số điện thoại để nhận thông báo bằng tin nhắn (không bắt buộc)
Email và số điện thoại nhận tin nhắn sẽ chỉ được sử dụng cho các thông báo từ thư viện; chúng tôi sẽ không cung cấp những thông tin
này cho ai.
Tôi nhận trách nhiệm với mọi tài liệu được mượn từ thẻ này và với mọi khoản phạt hay phí phát sinh. Tôi cũng sẽ báo cáo kịp
thời việc mất hay thất lạc thẻ, cũng như thay đổi về địa chỉ.

Chữ ký (người đăng ký, bố mẹ hoặc người giám hộ)

