
  

Chào các em học sinh!  

Thư Viện Công Pflugerville đang cung cấp DigiT cho TẤT CẢ các học sinh Học Khu Pfluegrville  hiện không có Thẻ 

Thư Viện Công Pflugerville.  

Với DigiT, học sinh có thể truy cập vào sách điện tử, phát nhạc trực tuyến, sách đọc điện tử, xem phim và video trực 

tuyến, trợ giúp bài tập ở nhà, tạp chí học thuật, từ điển, bách khoa toàn thư, truy tìm tài nguyên gốc, chuẩn bị bài kiểm 

tra, tài nguyên ngôn ngữ, dùng wifi và nhiều hơn nữa!  

Chỉ cần điền vào mẫu đơn này và có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ của em (nếu trên 18 tuổi, em có thể tự ký). 

Nộp lại mẫu đơn cho thư viện của TRƯỜNG của em. Thư Viện Công Pflugerville sẽ liên lạc với em bằng thông tin đăng 

nhập (login) và mật khẩu (password) của em. Thẻ này có giá trị trong toàn bộ thời gian học ở Học Khu Pflugerville! 

Đã có thẻ nhưng tài khoản bị khóa?  

Gọi cho Thư viện, chúng ta sẽ bàn chuyện.   

Muốn hơn nửa? 

Tất cả những người trên 5 tuổi, sống trong phạm vi Học Khu Pflugerville, đều đủ điều kiện nhận thẻ thường trú MIỄN 

PHÍ. Nếu em muốn nâng cấp DigiT của mình lên thành thẻ thường trú, hãy đến thư viện với cha mẹ hoặc người giám hộ. 

Yêu cầu họ mang theo ID hoặc DL (bằng lái), hộ chiếu, Thẻ lãnh sự quán Mexico hoặc ID quân nhân. Nếu em trên 18 

tuổi, hãy mang theo ID của chính mình (bất kỳ thứ nào ghi trên). 

Nếu ID không có địa chỉ hiện tại của em, vui lòng mang theo một thư có tên em (hoặc tên người giám hộ) và địa chỉ. 

LƯU Ý: Thẻ này sẽ cấp quyền truy cập vào TẤT CẢ các tài liệu điện tử không giới hạn độ tuổi. 

Vâng, Xin ghi danh tôi cho DigiT!  

   Họ:___________________________________ Tên:_____________________________      
 

High School:_____________________________________________________________    

   Số Phôn:       

 Email:        

   Phụ Huynh/Giám Hộ:      

 

    Quý vị muốn con được dùng máy vi tính của thư viện?   (khoanh một)   CÓ  KHÔNG  

   Quý vị muốn con được xử dụng mạng wifi?                     (khoanh một)   CÓ  KHÔNG  

  Chữ ký của Phụ Huynh/Bảo Hộ (nếu học sinh dưới 18)  

  __________________________________________________________________________ 

   Chữ ký của học sinh  

 

 ___________________________________________________________________________ 

   
Lưu ý: Ngoại trừ dùng wifi, với mọi vật dụng khác phải có thẻ thường trú học sinh (student resident card).  

  

 Thư Viện Công Pflugerville  512-990-6376  library@pflugervilletx.gov  


