
 

   
 

1501 E. St. Andrew Place * Santa Ana, CA 92705 
http://www.ocpl.org * ocpl.booksbymail@occr.ocgov.com 

Books-By-Mail là một dịch vụ miễn phí cung cấp sách và sách nói trên đĩa CD cho người bị hạn chế ở trong nhà, 
những cư dân đủ điều kiện tại Quận Cam, California mà không thể đến thăm thư viện vì bị khuyết tật về thể 
chất, bị bệnh dài hạn, và / hoặc không có phương tiện đi lại.  

Làm cách nào để tôi đăng ký dịch vụ này? 

Điền đơn đăng ký Books by Mail, gửi thư, gửi email, hoặc nhờ ai đó gửi đơn tại chi nhánh. Nếu quý vị cần thẻ 
OC Public Libraries, vui lòng nộp đơn đăng ký. 

Làm cách nào để tôi yêu cầu các mặt hàng? 

Khách hàng có thể đặt hàng cho riêng mình bằng cách sử dụng danh mục OC Public Libraries, ứng dụng 
MyOCPL hoặc liên hệ với chi nhánh địa phương của mình và nói chuyện với nhân viên. 

Khách hàng của Books by Mail được phép mượn hai (2) tài liệu Books by Mail cùng một lúc. 

Tài liệu được mượn trong vòng 3 tuần một lần và có thể gia hạn tối đa năm (5) lần miễn là tài liệu đó không có 
người khác đặt. 

Tôi có thể yêu cầu những tài liệu nào? 

Các tài liệu đủ điều kiện bao gồm sách và sách nói trên đĩa CD. 

Các tài liệu không đủ điều kiện là: DVD, CD nhạc, sách Ngày May Mắn, sách bán chạy nhất trong 7 ngày, Vật 
phẩm quá khổ và sách Cho Mượn Liên Danh 

Các tài liệu được giao như thế nào? 

Sau khi quý vị đăng ký dịch vụ Books by Mail, tài liệu sẽ được gửi đến nhà quý vị trong một túi tái sử dụng hoặc 
bao bì khác theo giá sách thông qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ miễn phí cho bạn. 

Mỗi gói hàng sẽ có một phiếu đóng gói / biên lai kèm theo sẽ bao gồm ngày hết hạn của các tài liệu của quý vị. 

Làm cách nào để trả lại tài liệu của tôi? 

1. Nếu các tài liệu của quý vị được đựng trong túi gửi thư bằng vải, hãy nhét nhãn gửi thư vào túi trong ở mặt 
trước để địa chỉ OC Public Libraries hiển thị. Nếu các tài liệu của quý vị được đựng trong bất kỳ loại bao bì 
nào khác, phong bì trả lại sẽ có nhãn gửi lại kèm theo. 

2. Đặt các tài liệu vào túi trả lại và niêm phong an toàn. 
3. Đưa túi cho người vận chuyển thư của quý vị. 
 
Một khi tài liệu đã được nhận lại tại OC Public Libraries, tài liệu mới sẽ được gửi đi.  
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ĐƠN ĐĂNG KÝ BOOKS BY MAIL 

Books-By-Mail là một dịch vụ miễn phí cung cấp sách và sách nói trên đĩa CD cho người bị hạn 
chế ở trong nhà, những cư dân đủ điều kiện tại Quận Cam, California, mà không thể đến 
thăm thư viện vì bị khuyết tật về thể chất, bị bệnh dài hạn, và / hoặc không có phương tiện đi 
lại. 

Tên: _____________________________________________   Ngày sinh:__________________ 

Địa chỉ gửi thư:________________________________________________________________ 

Thành phố: _______________________________ Tiểu bang: _____  Mã Bưu Chính: ________ 

Điện thoại nhà: ________________________ Điện thoại di động:_______________________ 

Địa chỉ email:__________________________________________________________________ 

Số thẻ thư viện OC Public Libraries: _________________________________________ 

 Lý do nộp đơn: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Người liên hệ thứ hai: 

Tên:________________________________________________________________________ 

Mối quan hệ:__________________________________________________________________ 

Điện thoại/ Email:______________________________________________________________ 

VUI LÒNG ĐỌC TUYÊN BỐ DƯỚI ĐÂY VÀ KÝ TÊN BÊN DƯỚI: 

Tôi đã đọc các chính sách của Books By Mail và hiểu rằng dịch vụ này dành cho những người bị khuyết tật tạm 
thời hoặc vĩnh viễn hoặc không có cách nào khác để đến cơ sở của OC Public Libraries. Tôi xác nhận rằng tôi đủ 
điều kiện sử dụng dịch vụ và hiểu rằng tôi sẽ bị tính phí thay thế cho những tài liệu bị mất / hư hỏng được 
mượn từ thẻ này. Nếu địa chỉ của tôi thay đổi, tôi đồng ý cung cấp cho nhân viên của OC Public Libraries địa 
chỉ cập nhật ngay lập tức để tiếp tục dịch vụ gửi thư. 

 

Chữ ký:_______________________________________  Ngày: ________________________ 
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