Formulário de Inscrição para a Biblioteca Pública de Waltham
A Biblioteca Publica de Waltham integra a rede Minuteman de Bibliotecas
NOME _________________________ / _________________________ / ______________________________________
(Primeiro nome)

(Segundo nome)

DATA DE NASCIMENTO__________________

M

F

(Sobrenome)

ESCOLA________________________________

Se você está residindo aqui temporariamente, comunique-nos a data provável de sua partida para que possamos especificar a data
de validade do seu cartão apropriadamente:_________________________________

A Biblioteca não irá divulger, compartilhar ou fornecer as suas informações pessoais.
ENDEREÇO LOCAL PARA CORRESPONDÊNCIA

ENDEREÇO PERMANENTE (se diferente do local)

RUA __________________________________________

RUA ___ _______________________________________

APT ______________ CAIXA POSTAL_____________

APT ______________ CAIXAPOSTAL______________

CIDADE___ ___________________________________

CIDADE ______________________________________

ESTADO _________________ CEP________________

ESTADO ________________ CEP_________________

TELEFONE _________ / _________________________

TELEFONE _________ / _________________________

OUTRO TELEFONE ________ / __________________

OUTRO TELEFONE ________ / __________________

Se você gostaria de ser notificado quando os seus pedidos já estiverem prontos ou gostaria de receber lembretes acerca da data
de devolução dos itens emprestados, por favor forneça o seu endereço de email:
EMAIL – Por favor escreva claramente! _____________________________________________________
REQUISITE UM PIN (Número de Identificação Pessoal) se você gostaria de acessar a sua conta da biblioteca online.

______Marque aqui caso NÃO queira receber email mensal da Biblioteca acerca dos eventos que estarão acontecendo.

Política de Empréstimo da Biblioteca Pública de Waltham
IMPORTANTE: Você é responsável por todo o material emprestado no seu cartão da Biblioteca.
Por favor, esteja ciente de que o seu cartão não deve ser compartilhado com mais ninguém. Em caso de perda ou extravio do
cartão comunique imediatamente à Biblioteca para que sejam evitados empréstimos indevidos ou furto de material na sua
conta.
Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 78, Seção 7 prevê que “That part of the records of a Public Library which reveals the
identity and intellectual pursuits of a person using such a library shall not be a public record as deemed by clause Twentysixth of section seven of chapter four”, ou seja os registros da biblioteca que revelem a identidade e os interesses intelectuais
das pessoas não serão considerados como um registro público, conforme o disposto na cláusula vigésima sexta da seção sete
do capítulo quatro.
ASSINATURA ____________________________________________________________________________

Ao assinar acima eu aceito a responsabilidade por todos os materais da biblioteca emprestados no meu cartão. Eu me
comprometo a comunicar imediatamente em caso de perda ou extravio do meu cartão. Tal determinação se aplica em caso de
cartões duplos (cartões de chave e de carteira), como também nos individuais.

STAFF USE ONLY USO ESCLUSIVO DA BIBLIOTECA

Date ____________________

Barcode _________________________________________________________________________
New Registration

Change of Info

Exp. Date, if different _____________

Staff Initials _______
ID Checked _______

