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Book by Mail 
 در�افت �سیت کتاب

 
 

 است که امکان در�افت کتاب و کتاب صویت روی � دی را برای اعضای واجد خدمات را�گاین از جمله در�افت �سیت کتاب         
ا�� ف  �ش ، و �ا نداشنت ف هستند،که مق�م اورنج کانیت کال�فرن�ا بودە و به دل�ل ناتوایف جس�، ب�ماری طوالیف  وس�له ی نقل�ه خانه �شنی

 . آورد  فراهم � 

 وانم برای این برنامه ی خدمایت ثبت نام کنم؟  ت  چگونه �

ی مورد نظرتان    شعبهبه دست   ، سپس از ط��ق �ست، ا�م�ل، �ا شخص د�گریرا کامل کردە " در�افت �سیت کتاب " فرم تقاضای 
 را بفرست�د.   تقاضا فرم ، لطفا  کتابخانه های عمو� اورنج کانیت ن�از دار�د چنانچه به در�افت کارت عض��ت   برسان�د. 

 درخواست کنم؟ �ا کتاب صویت کتاب توانم   چگونه �

،  )وگکاتالمجموعه ی منابع (با استفادە از  اعضا � توانند  ،  )MyOCPL Appاپ "مای ا� � یپ ِال" (کتابخانه های عمو� اورنج کانیت
 �ا محفوظ دارند.  رزرو مورد نظرشان را   منابعکارکنان، �� از    و صحبت با شعبه ی مح� شان با   �ا تماس

 به امانت داشته باشند.  کتاب" منبع از ط��ق "در�افت �سیت  ) ۲دو ( در هر ن��ت اعضای در�افت کنندە ی �سیت کتاب مجازند 

قابل تمد�د  بار  ۵حد ا��� تا  ،  �شدە باشند در صوریت که رزرو قابل نگهداری هستند و هفته  ۳ ، به مدتبه امانت گرفته شدە منابع 
 . هستند 

 ؟ کنم درخواست   مرا میی توان  مناب�چه ن�ع 

 کتاب صویت بر روی � دی � باشند. قابل امانت از ط��ق "در�افت �سیت کتاب" شامل کتاب و  منابع 

، ال� ِدیزDVD( منابع غ�ی قابل امانت از ط��ق "در�افت �سیت کتاب" شامل: دی وی دی   )، Lucky Days( )، � دی موس��ت
�ن ها  -۷امانت  ف Oversize( طع بزرگ ق کتابهای )،  day Bestsellers-7(  روزە ی پرفروش�ت        کتابخانه ای-)، و امانتهای بنی

)InterLibrary Loans (  .باشند � 

 � شوند؟ فرستادە چگونه  امانت گرفتهبه منابع 

  �ا �سته باز م��ف درون ک�ف متقا� ، منابع به امانت گرفته شدە  �س از پذیرش شما در برنامه ی خدمایت "در�افت �سیت کتاب،"
ل  ، بدون هیچ ه��نه ای برای شما ، )USPS( خدمات �سیت ا�االت متحدە   کتاب  ن�خ  مطابق با   ،بندی د�گری  ف  فرستادە � شوند.  تانبه م�ف

 مناب� است که به امانت گرفته ا�د. خواهد بود که شامل تار�ــــخ �ا مهلت بازگرداندن  رس�د �سته بندی �ک برگه/ هر �سته،   ضم�مه ی  

 زگردانم؟ امانت گرفته ام را چگونه بامنابع 

   با   ارسا� دستتان رس�دە باشند، برچسب �سیت  متقا� بهبازم��ف ک�ف �ک  منابع به امانت گرفته شدە درون    صوریت کهدر . ۱
       کتابخانه های عمو� اورنج کانیت آدرس  ، به نحوی که بگذار�د   ی ک�ف قرار دارد را داخل پا�ت شفا�ف که در جلو �سته ی رس�دە 

(OC Public Libraries)   فرستادە شدە، برچسب برگشت به   شما  رای ب�سته بندی   ن�ع د�گری از در  چنانچه �سته شما  باشد. پ�دا
 برای شما فرستادە شدە است. همراە پا�ت برگشت 

 ببند�د.   قرار دادە و کاملبرگشت درون کبف منابع امانیت را  . ۲

 حامل �سیت خود �سپار�د. ک�ف را به .  ۳

 شما �ست � شوند.  ، منابع قابل امانت جد�د برایکتابخانه های عمو� اورنج کانیت توسط   امانیت شما به محض در�افت منابع 
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 در�افت �سیت کتاب

 
 

 

 فرم تقاضای "در�افت �سیت کتاب" 

است که امکان در�افت کتاب و کتاب صویت روی � دی   خدمات را�گاین از جمله   (Books by Mail) در�افت �سیت کتاب
ف وس�له ی نقل�ه ، و �ا نداشنت ا�� که مق�م اورنج کانیت کال�فرن�ا بودە و به دل�ل ناتوایف جس�، ب�ماری طوالیف  را برای اعضای واجد �ش

ف هستند، فراهم � آورد.    خانه  �شنی
 

  ___________________ : تار�ــــخ تولد ____________  : __________________________________________ نام

 ____________________________________________________________________________  : �سیت  آدرس

 : _____________ کد �سیت : ___________________  ا�الت: ____________________________________  شهر

ل) ن  : _____________________________ شمارە تلفن (م��ا�ل) __________________ : _________ شمارە تلفن (م�ن

 : ____________________________________________________________________________ آدرس ا�م�ل 

: شمارە کارت عض��ت کتابخانه های عمو� اورنج کان  ________________________________________________ یت

 ___________________________________________________________________________ دل�ل تقاضا: _ 

 
ن روش تماس    دومنی

 __________________________________________________________________________________ :  نام

 : ___________________________________________________________________________ �سبت با شما

 _____ _______________________________________________________________________  تلفن/ ا�م�ل: 

 

ن ز�ر را مطالعه کردە وامضا کن�د  : لطفا منت  

ف "در�افت �سیت کتاب"  را مطالعه نمودە و درک � کنم که این برنامه ی خدمایت به منظور استفادە   (Books by Mail) من قواننی
ی جهت مر  اجعه به کتابخانه های  اعضایی است که به طور موقت �ا دا�� دارای ناتوایف بودە �ا هیچ گونه وس�له ی نقل�ه ی معت�ب

ا�ط استفادە از این برنامه هستم که �سبت به پرداخت ه��نه    و آ�اە هستم عمو� اورنج کانیت را ندارند. من گوا� � دهم که واجد �ش
که در  ، مسئول � باشم. من موافقت � کنم  خسارت د�دە اند �ا    گم شدەبه امانت گرفته شدە با این کارت که    منابعبرای    ،جا�گ��یف 

، بالفاصله این تغی�ی را به اطالع کارمند کتابخانه های عمو� اورنج کانیت برسانم تا از ادامه ی این برنامه ی   صورت تغی�ی آدرس �سیت
 خدمات �سیت بهرمند باشم. 

 
: ______________________ تار�ــــخ : _____________________________________________________  امضا  
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