
 

 

Zip Books là gì?  

Sách (bản in hoặc âm thanh) được giao cho quý vị miễn phí và trực tiếp từ Amazon, khi quý vị dùng xong quý vị mang trả lại tại 
thư viện địa phương của mình. 

Ồ, nghe thật tuyệt. Ai tài trợ cho chương trình này? 

Đây là một chương trình tài trợ được tài trợ bởi California State Library.  

Có lừa gạt gì không? 

Không có! Nhưng dịch vụ này dành cho sách mà thư viện không sở hữu và có một vài thông số: 

• Quý vị phải có thẻ thư viện ở trạng thái tốt với OC Public Libraries 
• Quý vị phải là cư dân Quận Cam, California 
• Địa chỉ của quý vị phải có thể để Amazon giao hàng đến 
• Quý vị giới hạn 3 quyển sách một tháng 
• Quý vị được phép đặt một (1) tài liệu một lần. Tài liệu trước phải trả lại trước khi tài liệu tiếp theo được gửi đi. 
• Tên sách phải có sẵn từ Amazon 
• Sách bản in phải trị giá dưới $50. Sách nói trên CD và sách Ngôn Ngữ Thế Giới có thể có trị giá lên đến $75 
• Sách không thể có sẵn tại thư viện của chúng tôi (vui lòng không đặt sách trước ngày xuất bản hoặc bất kỳ sách đã xuất 

bản trong vòng 12 tháng qua). Có thể đặt dạng sách khác để thay thế  
• Vui lòng đừng đặt sách giáo khoa hoặc sách bài tập để viết vào 

Nếu có những quyển sách quý vị muốn chúng tôi mua ngoài những quyển sách quý vị đã đặt, vui lòng dùng mẫu đơn “Request a 
Purchase” của chúng tôi.  Nếu quyển sách quý vị muốn không đạt điều kiện (có thể đã hết xuất bản), vui lòng dùng dịch 
vụ InterLibrary Loan (ILL) của chúng tôi. 

Làm cách nào để tôi đặt Zip Books? 

Chỉ cần điền vào mẫu đơn! (Nhưng quý vị có thể kiểm tra danh mục của chúng tôi và Amazon để xem sách hiện có sẵn từ chúng 
tôi và hội đủ các tiêu chuẩn ở trên hay không). Email mẫu đơn đến ocpl.booksbymail@occr.ocgov.com hoặc trao mẫu đơn cho 
nhân viên tại các chi nhánh của chúng tôi. Vui lòng thêm bất kỳ hướng dẫn giao hàng đặc biệt nào cho địa chỉ của quý vị khi cần 
thiết. 

Tôi làm gì sau khi Zip Book của tôi đã được giao? 

• Tận hưởng sách của quý vị 
• Sau ba tuần, mang trả sách tại chi nhánh thư viện của quý vị và giao cho nhân viên hoặc đặt vào nơi trả sách. Đặt sách 

trong bao bì gốc với biên lai của Amazon trong sách để chúng tôi biết đó là Zip Book (rất quan trọng!) Nếu không có biên 
lai, vui lòng kèm một tờ ghi chú vào sách với tên, số thẻ thư viện và xác định là Zip Book. 

• Tài liệu không trả lại, không thể xác định là Zip Book hoặc bị hư hỏng khi trả lại sẽ bị tính phí vào tài khoản của quý vị. 

Điều gì sẽ xảy ra với quyển sách sau khi tôi trả lại? 

Nếu quyển sách hội đủ Tiêu Chuẩn Phát Triển Bộ Sưu Tập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa nó vào bộ sưu tập.   

http://web.ocpl.org/n/RequestAPurchase/#/add
http://web.ocpl.org/n/RequestAPurchase/#/add
https://ocpl.org/services/about-ocpl/interlibrary-loan-services
mailto:ocpl.booksbymail@occr.ocgov.com


Zip Books Request Form 
Tên: ___________________________________________________________________________________ 

Địa chỉ đường phố: _______________________________________________________________________ 

Thành phố: _________________________ Quận Hạt: CAM Tiểu Bang: CA     Mã Bưu Chính:  ____________ 

Bất kỳ hướng dẫn giao hàng đặc biệt nào: ____________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________________________ 

Điện thoại:______________________________________________________________________________ 

Số Thẻ Thư viện: _________________________________________________________________________ 

Tên sách: _______________________________________________________________________________ 

Tác giả: _________________________________________________________________________________ 

Ngày Xuất Bản: ____________________________ ISBN (nếu biết): ________________________________ 

Dạng sách:    Bản in Thường     Bản in Lớn        Sách nói trên CD 

Amazon ASIN: _____________________________________________ Giá: $ ________________________ 

Nhận xét / Ghi chú: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Nếu không thể đáp ứng bởi Amazon, tôi yêu cầu hoàn thành điều này qua Mượn Liên Thư Viện.    Đồng Ý  Không 
 

Điều khoản yêu cầu Zip Book & Điều kiện: Tôi hiểu rằng... 

• Tôi có thể nộp ba (3) yêu cầu Zip Book mỗi tháng nhưng mỗi lần chỉ có thể đặt và được quyền sở hữu một Zip
Book.

• Sách sẽ được giao đến địa chỉ của tôi (như đã nêu ở trên) bởi Amazon.
• Tôi sẽ gửi trả sách trực tiếp đến nơi trả sách của OC Public Libraries, trong bao bì gốc, được niêm phong và được

xác định rõ ràng là một Zip Book.
• Tài khoản của tôi sẽ bị tính phí giá đầy đủ của sách nếu sách không được trả lại hoặc bị hư hỏng khi trả lại.

Chữ Ký: ______________________________________  Ngày: ______________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Staff Use only 

Date Request Received: _______ Branch:_______   Date Ordered:__________ or ILL _________or Ineligible ______ 

Returned Item: Date____________    Added to Catalog _____ Donated to Friends _____ Charged to Patron ______ 
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