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The Indianapolis Public Library

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਸਮ� ਵਰਤਮਾਨ ਪਤੇ ਅਤੇ ਜਾ ਂਵਰਤਮਾਨ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਡੀ. ਿਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਿਬਨੈਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡ ੇਅੱਖਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਖੋ

ਨਾਮ (ਆਖ਼ਰੀ)

ਿਪਛੇਤਰ ਕਨੰੂਨੀ ਨਾਮ (ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹ)ੈ ਜਨਮ 

ਈਮੇਲ 

ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ:

ਪੂਰੇ Blu-ray ਅਤੇ DVD ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ;

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰੋ:

ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ Blu-ray ਜਾਂ DVD ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਨਾਬਾਲਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 
ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ Blu-ray ਅਤੇ DVD ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ 

ਵਿਕਲਪਿਕ ਈਮੇਲ 

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਤਾ 1

ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਤਾ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜ

ਡਾਕ ਪਤਾ (ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹ)ੈ 

ਫ਼ੋਨ 1 ਫ਼ੋਨ 2 

ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਸਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ  

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ 

 (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।਼)

(18ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)

ਟੈਕਸਟ Y ਜਾਂ N    ਟੈਕਸਟ Y ਜਾਂ N

(ਪਹਿਲਾ) (ਵਿਚਕਾਰਲਾ)

ਡਾਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਮ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 
ਟੈਕਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤੇ ’ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਡਾਕਘਰ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਿਲਿੰਗ 
ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

*ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ, ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ 
ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾ ਸਹਿਮਤ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ 
ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Location Date Staff initials New Renewal PLAC

Receipt Number Barcode

Last 4 digits of home card Home Library
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