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How do I get a library card?
Patrons wishing to receive a library card must apply at the Library's Circulation
Desk at the main library. Adults are required to have TWO forms of
identification: one must be a photo id (license or state ID), and the other can be a
utility bill, check book, car registration, or a recent piece of mail (no more than
three months old) with current Waterbury address. Children who wish to obtain
a library card are required to have a parent or legal guardian present who has
the above two forms of identification. A card is available to any Waterbury
resident.

¿Cómo puedo obtener una tarjeta de la biblioteca?
Los clientes que deseen recibir una tarjeta de la biblioteca deberán solicitarla
en el mostrador de Circulación de la Biblioteca en el primer piso. Los adultos
deben presentar dos formas de identificación: uno debe ser un documento de
identidad con foto (licencia o identificación del estado), y el otro puede ser una
factura de servicios públicos, chequera, matrícula del coche, o un pedazo
reciente de correo (no más de tres meses) para comprobar su domicilio en
Waterbury. Los niños que deseen obtener una tarjeta de la biblioteca deberán
ser acompañados por un padre o tutor legal presente que tiene estas dos
formas de identificación. La tarjeta está disponible para todos los residentes de
Waterbury.

Si mund të merrni një kartë bibliotekës ?
Personi që dëshirojnë të marrin një kartë bibliotekës duhet të aplikojnë në
bibliotekën kryesore. Të rriturit duhet të ketë dy forma të identifikimit : njëra
duhet të jetë një id foto ( licencë ose ID shteti ), dhe tjetra mund të jetë një fatur
dritash, telefoni, regjistrim makinë, ose një letër postare në embërin tuaj ( jo më
shumë se tre muaj e vjetër ) me adresë aktuale në Waterbury . Fëmijët të cilët
dëshirojnë të marrin një kartë biblioteke kërkohet të kenë një prind ose
kujdestari ligjor në kohën e aplikimit, që duhet të kenë dy format e mësipërme të
identifikimit . Një kartë biblioteke është në dispozicion për çdo banor në
Waterbury .

