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ለቤተ መጻሕፍት መታወቂያ ደብተር ማመልከቻ

የመጨረሻ ስም (የቤተሰብ): መጀመሪያ ስም : የመካከለኛ ስም:
ግድ ከመታወቂያዎ ጋር መመሳሰል አለበት። የመረጡትን ስም ወይም ቅጽል ስም መጠቀም ይችላሉ።
www.spl.org/Identification ን ይጎብኙ

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: የአፓርታማ ቁጥር:

ከተማ/ግዛት: አካባቢያዊ መለያ ቁጥር (ዚፕ ኮድ):

ኢሜል አድራሻ: ስልክ ቁጥር :

የትውልድ ቀንዎ ለቤተ መጻሕፍት አገልግሎት ጥቅም ላይ ብቻ ይውላል።

የትውልድ ቀን: እባክዎ ባለ አራት ዲጂት ፒን ይምረጡ:
(እባክዎ ቁጥር ብቻ ይጠቀሙ) ወር/ቀን/ዓመት (የቤተ መጻህፍት መለያዎን ደህንነት ለመጠበቅ)

ከቤተ መጽሕፍቱ እና ከበጎ አድራጊው ድርጅት ስለ ቤተ መጻሕፍቱ  የሚወጡ ዜናዎች፣ልዩ ዝግጅቶች እና እንቅስቃሴዎች በኢሜይል እንዲደርስዎ ይፈልጋሉ?

(ከላይየተጻፈውን ኢሜይል አድራሻ በመጠቀም) እፈልጋለሁ አልፈልግም

 ስለ መለያዎ መረጃ እንዴት ማግኘት ይፈልጋሉ?  

በኢሜይል ቴሌሰርክ(የቤተ መጻሕፍት በስልክ የማሳወቂያ መንገድ)

የቤተ መጻሕፍት የአባልነት መታወቂያ ካገኙ የቴክስት መልእክት እንዲደርስዎ ማመልከት ይችላሉ።

በሥራ ወይም በተማሪነት ብቁ ከሆኑ ብቻ የሚከተለውን ይሙሉ፦

መስሪያ ቤት/ትምህርት ቤት/የንብረት ባለቤት: አድራሻ :

ከተማ/ ግዛት: አካባቢያዊ መለያ ቁጥር (ዚፕ ኮድ):

የመኖሪያ አድራሻዎ ከፖስታ አድራሻው የሚለይ ከሆነ ብቻ የሚከተለውን ይሙሉ:

የመኖሪያ አድራሻ: የአፓርታማ ቁጥር:

ከተማ/ግዛት: አካባቢያዊ መለያ ቁጥር (ዚፕ ኮድ)

ወላጅ ወይም ህጋዊ አሳዳጊ ለልጅ የሚፈርሙ ከሆነ ብቻ የሚከተለውን ይፈርሙ፦

የቤት አድራሻ: አድራሻ:

ከተማ/ ግዛት: አካባቢያዊ መለያ ቁጥር (ዚፕ ኮድ)

በአጠቃቀም ውሎች እስማማለሁ፡ ለዚህ ካርድ መጠቀም እና ከመጠቀሜ ጋር ተያይዘው ለሚመጡ ክፍያዎች በሙሉ ሀላፊነት እወስዳለሁ። ይህ ቅጽ ላይ ያለው 
መረጃ ትክክለኛ እንደሆነ አረጋግጣለሁ።ስለ ልጄ የቤተ መጻሕፍት አባልነት ጉዳይ በስልክ ወይም በኢሜይል ልታገኙኝ እንደምትችሉ ፈቃዴንም ሰጥቻለሁ። 

እባክዎ በሳጥኑ ውስጥ ምልክት ያድርጉ

ለቤተ መጻሕፍት ቁሳቁሶች ተደራሽነት የእድሜ ገደብ የለውም። ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች እድሜያቸው 12 እና ከዚያ በታች ለሆኑ ልጆች የሚያነቧቸውን፣የሚያ
ዳምጧቸውን እና  መርጠው የሚመለከቷቸውን የመከታተል ኃላፊነት አለባቸው።

የወላጅ ወይም 
ፊርማ: ቀን: የአሳዳጊ ፊርማ: ቀን:

(ለመሥሪያ ቤቱ ሰራተኛ በቻ / Staff use only)

Barcode: Identifcation: Borrower Number: 

https://www.spl.org/Identification
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