
 

 

 ) چه هستند؟Zip Bookکتاب های ز�پ (

گردان�د. ها را به کتابخانه مح� خود بر�کار، آن  شود و �س از اتمامطور را�گان و مستق�م از آمازون به شما تح��ل دادە � �ا صویت که به چاپهای کتاب  

کند؟چه جالب! چه ک� این را �شتیباین ما� �  

ن � شود. این �ک  برنامه کمک ه��نه است که توسط کتابخانه ا�الیت کال�فرن�ا تامنی  

 نکته نهفته چ�ه؟

ا�ط ز�ر:    هیچ! این �و�س قابل استفادە برای کتاب هایی است که در کتابخانه موجود ن� باشند و تحت �ش

 کارت کتابخانه شما با�د در کتابخانه های عمو� اورنج کانیت اعتبار داشته باشد •
 شما باید ساکن اورنج کانتی،  کالیفرنیا باشید •
 آدرس شما باید توسط آمازون قابل تحویل باشد •
 کتاب در ماە هست�د  3شما محدود به  •
 شما مجاز به سفارش �ک کتاب چایپ �ا صویت در �ک زمان هست�د. امانت حا�ن در دست با�د قبل از ارسال سفارش بعدی بازگرداندە شود •
س باشندها  کتاب  عناو�ن •  با�د از ط��ق آمازون در دس�ت
 ارزش داشته باشند $۷۵های خار�� تا و کتاب های صویت روی � دی و کتاب های ز�ان $۵۰ کتاب های چایپ با�د کم�ت از  •
ماە گذشته منت�ش شدە را سفارش  ۱۲در کتابخانه های عمو� اورنج کانیت نبا�د موجود باشند (لطفا” کتاب های جد�د، و �ا کتاب هایی که در  کتاب ها  •

 قابل قبول هستند فرمت ھای جایگزین برای سفارش نده�د). 
 لطفا  ”کتاب ھای درسی یا کتاب ھای تمرین را کھ قرار است در آنھا نوشتھ شود سفارش ندھید •
ا�ر کتاب  کتابخانه استفادە کن�د.   "درخواست خ��د" از فرم "ا�ر ل�ست کتاب هایی که درنظر دار�د ب�ش�ت از ل�ست سفارشات کتاب های ز�پ شماست، لطفا •

ا�ط ن�ست (شا�د د�گر چاپ ن� ن کتابخانه ای ( شود)، لطفا” از خدماتمورد نظر شما واجد �ش  ) استفادە نمای�د. InterLibrary Loanامانت بنی
 

 ) را سفارش دهم؟Zip Bookتوانم کتاب های ز�پ (چگونه � 

س � باشد و مع�ارهای درج شدە در باال را برآوردە فقط فرم را پر کن�د! (و� ممکن است بخواه�د کاتالوگ ما و آمازون را برر� کن�د تا ببین�د آ�ا کتاب مورد نظر در دس�ت
ً  ا�م�ل کن�د �ا به کارکنان کتابخانه های عمو� اورنج کانیت تح��ل ده�د.  ccr.ocgov.comocpl.booksbymail@oکند). فرم را به آدرس � ھر ,نیاز صورت در لطفا

 دستورالعمل تحویل خاص برای آدرس خود را اضافھ کنید

 

ن کتاب ز�پ (  ) چه کار با�د کرد؟Zip Book�س از تح��ل گرفنت

�د.  •  از کتاب خود لذت ب��
اورنج کانیت برگردان�د و به کارکنان تح��ل ده�د �ا در صندوق مخصوص برگشت کتاب بینداز�د. کتاب را های  هفته، کتاب را به کتابخانه�س�ار مهم! �س از سه  •

 ) � باشد. Zip Booksدر �سته بندی اص� با رس�د آمازون داخل کتاب قرار ده�د تا بدان�م کتاب ز�پ (
�د، �ا زمان تح��ل به عنوان کتاب ز�پ شناسایی �شدە باشند، �ا کتاب ز�پ آس�ب د�دە باشد، ه��نه آن در کارت ) را برنگردانZip Bookا�ر کتاب های ز�پ ( •

 کتابخانه شما درج خواهد شد. 
 

 شود؟بعد از اینکه من کتاب ز�پ را برم�گردانم، کتاب چه �

 موعه ی خود اضافه خواه�م کرد. ا�ر کتاب با مع�ارهای توسعه ی مجموعه ی ما مطابقت داشته باشد، آن را به مج
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ھای کتاب درخواست فرم ز�پ  

  
 :

گ
 ___________________________________________________________________ نام و نام خوانواد�

ل و خ�ابان:  ن  __________________________________________________________________ آدرس م�ن

:    CAا�الت:  Orangeمحله: ____________________________ شهر:   ________________________ کد�سیت

 ____________________________________________________________________________ ا�م�ل: 

 ____________________________________________________________________________ تلفن: 

 __________________________________________________________________ شمارە کارت کتابخانه: 

 _______________________________________________________________________ عنوان کتاب: 

 __________________________________________________________________________ ن��سندە: 

 $ قیمت:____________     _______________________ شابک (ا�ر م�دان�د):  _________________ تاریخ انتشار:

 کتاب صویت روی � دی     چاپ بزرگ   وضع�ت چاپ: چاپ معمو� 

     _______________________ شماره کتابشناسی آمازون:

 پیغام و اظھار نظر: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ن کتابخانه ای (  ) درخواست خواهم کرد. InterLibrary Loanا�ر آمازون نتواند سفارش را پ�دا کند، من آن را از ط��ق خدمات امانت بنی

  خیر (No)                     (Yes) بلھ 

ا�ط  ن و �ش  من آ�اە هستم:  ): Zip Book( درخواست کتاب ز�پقواننی

تواند برای من ) در هر ماە هستم، و� ه��ار فقط �ک عدد کتاب ز�پ � Zip Bookمن مجاز به درخواست سه عدد کتاب ز�پ ( •
 سفارش دادە شدە و در اخت�ارم باشد.  

 ) توسط آمازون به آدرس من (همانطور که در باال ذکر شد) تح��ل دادە خواهد شد.  Zip Bookکتاب ز�پ ( •
) را در �سته بندی اص� آن گذاشته، چسب زدە و به صورت واضح و مشخص آن را کتاب ز�پ عالمت  Zip Bookمن کتاب ز�پ ( •

 گذاری کردە، و در صندوق مخصوص برگشت کتاب در مقابل کتابخانه � اندازم.  
 تاب ز�پ برگرداندە �شود، �ا آس�ب د�دە باشد، ق�مت کامل در حساب کار�ری من درج خواهد شد.  ا�ر ک •

 ______________________ تار�ــــخ: _____________________________________ امضا: 
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