LÀ M THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ MƯỢN ĐƯỢC SÁ CH

越南

Xin chào mừng bạn đến thư viện năm sao
Có sách cho bạn đọc
Có phim cho bạn xem
Có cà phê để bạn thưởng thức
Có phong cảnh để bạn ngắm
Thư viện quốc lập Cao Hùng trân trọng chào đón bạn
1. Làm thẻ thư viện
Nếu như bạn đang dùng là thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận công tác tại Đại sứ quán Bạn hãy đến tầng 3 hoặc tầng B1
quầy trung tâm quốc tế để đăng ký mẫu làm thẻ thư viện.Trên mẫu đăng ký có yêu cầu một số quy định sau:
Họ tên, giới tính, đặc thù công việc, số thẻ cư trú hoặc số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, email, hộ khẩu hoặc địa chỉ liên
lạc :Nếu như muốn dùng thẻ i Pass Card mươn

sách thì tích vào cột yêu cầu

Nếu như bạn nhờ người làm hộ, người đi làm hộ phải mang chứng minh thư và thẻ cư trú của bạn hoặc giấy tờ chứng
minh là người của đại sứ quán
2. Mượn sách
Với chiếc thẻ thư viện này bạn có thể sử dụng tại thư viện lớn và các chi nhánh thư viện nhỏ của Tp Cao
Hùng
(1) Thư viện chính: Một lần có thể mượn 5 quyển sách, một tài liệu nghe nhìn được mượn trong 7 ngày
(2) Chi nhánh trực thuộc thư viện lớn: Một lần có thể mượn 10 quyển sách, hai tài liệu nghe nhìn, 2 Tạp
chí hoặc sách đã hết hạn , thời hạn mượn sách là 28 ngày ,tài liệu nghe nhìn 14 ngày
(3) Thời hạn mượn sách và số lượng mượn sách sẽ phụ thuộc vào thay đổi điều chỉnh hoạt động
(4) Bạn có thể đến thư viện chính hoặc các chi nhánh trực thuộc thư viện chính hoàn trả lại sách đã mượn
3. Xác minh kiểm nghiệm
Thẻ thư viện trong 3 năm cần phải xác minh kiểm nghiệm lại một lần, hãy mang thẻ cư trú hoặc giấy
chứng nhận công tác tại đại sứ quán đến để xác minh kiểm nghiệm lại thẻ thư viện

