Bem-vindo à Biblioteca
O cartão da Biblioteca Pública de Hamilton torna o seu mundo maior.
É grátis e fácil de obter. Para além disso, dá-lhe acesso a:
• Livros, filmes, música, audiolivros, livros em formato digital e jogos de vídeo.
• Computadores (incluindo portáteis e tablets, em alguns locais).
• R
 ecursos online, tais como o catálogo da biblioteca e bases de dados
(recomendadas para projetos escolares).
Preencha este formulário e entregue-os aos/às funcionários/as da Biblioteca,
juntamente com o seu documento de identificação e um comprovativo de
morada. Se o/a seu/sua filho/a precisa de um cartão da biblioteca, garanta
que assina também o formulário.
Para saber mais sobre onde se encontram as bibliotecas e os seus horários
de funcionamento, visite o sítio web HPL.ca/hours.

Pedido de cartão
da Biblioteca:

Apelido

Cartão Discover

(pode requisitar até 50 itens)

Nome próprio

Cartão Inspire

(pode requisitar até 5 itens)

Nome do meio

Morada:

Nome da rua/Apartamento/Número da habitação

Data de nascimento: 		Direção
de email

Ano/Mês/Dia

Cidade

Quer receber notificações por email
relativas a empréstimos, datas de
entrega e prazos de devolução
ultrapassados?

Código postal

Número de telefone

Por favor assine por trás para completar a inscrição >>

PAIS OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: A sua assinatura é necessária para validar os
pedidos de crianças com menos de 14 anos. A utilização da biblioteca e dos seus recursos fica à sua
responsabilidade. O/s nome/s listados aqui têm acesso a informação sobre o cartão de crianças até
estas terem 14 anos de idade. Toda e qualquer modificação aos nomes dos pais/encarregados de
educação deve ser feita pela primeira pessoa nesta lista, sendo que poderá ser necessário apresentar
um documento de identificação.
Ao assinar este formulário, consente que a criança pela qual se responsabiliza tem acesso a todos os
materiais disponíveis na biblioteca, exceto História Local e Arquivo, materiais para maiores de 18 anos
e espaços de trabalho colaborativo.
Para restringir o acesso da criança: NÃO ASSINE este formulário. Nesse caso, acompanhe a criança à
biblioteca, monitorize o seu uso dos recursos e requisite os materiais no seu cartão pessoal da biblioteca.

Nome impresso dos pais/mães/encarregados de educação
Eu, abaixo assinado, compreendo que sou responsável por qualquer perda ou dano causado a itens
da biblioteca que tenham sido por mim requisitados, no cartão da biblioteca emitido a partir deste
formulário e aceito todas as regras e regulamentos da Biblioteca Pública de Hamilton.
Compreendo que este cartão não é transferível a terceiros e que expressamente não posso utilizar o
cartão da criança a meu cargo para o meu uso pessoal.

Assinatura dos pais/mães/encarregados de educação em nome das crianças responsáveis dos mesmos

Data
A informação pessoal constante deste formulário é recolhida segundo a autoridade do Ato de
Liberdade de Informação e Proteção de Privacidade de 1990. Esta informação é usada para
processar no âmbito do trabalho da biblioteca, que pode incluir custos, retenções, avisos de atrasos
na devolução, angariações de fundos e informações de agenda.
Quaisquer questões relativamente à recolha desta informação e/ou sobre pedidos de Liberdade de
Informação devem ser enviadas pelo correio para: Bibliotecário/a-Chefe, Hamilton Public Library,
P.O. Box 2700, Hamilton, ON L8N 4E4.

