
Como obter uma carteirinha da biblioteca

Visite a biblioteca durante o horário de funcionamento para se inscrever!

Requisitos para se inscrever:
Comprovante de identificação e endereço - o nome e endereço fornecidos para verificar a
identificação devem corresponder às informações inseridas no formulário para a carteirinha.

Exemplos de comprovantes de identificação:

● Carteira de motorista atual de Massachusetts
● Carteira de identidade atual de Massachusetts
● Carteira de motorista provisória (permit)

Se a documentação acima não estiver disponível, quaisquer duas das seguintes formas de
identificação são aceitáveis   para adultos e/ou jovens, desde que a primeira mostre uma foto e nome
e/ou assinatura e a segunda o endereço atual do requerente:

● Escritura de casa emitida pela cidade de Barnstable
● Contrato de aluguel do estado de Massachusetts que dura mais de um ano
● Registro de carro de Massachusetts
● Cartão de seguro de saúde estadual de Massachusetts
● Conta com endereço local
● Contracheque de trabalho
● Identidade atual de faculdade ou de trabalho com foto
● Identidade atual militar
● Passaporte atual
● Social
● Certidão de nascimento
● Identidade profissional, vocacional, ou sindical com foto
● Nota fiscal ou recibo
● Passe de transporte
● Identidade atual com foto, assinatura, e data de validade emitida por uma embaixada ou

consulado em Massachusetts
● Identidade de Assistência Transicional de Massachusetts (EBT)
● Extrato bancário datado dos últimos três meses
● Correspondência mostrando nome e endereço datado nos últimos 3 meses, conforme indicado

pelo carimbo do correio ou data da fatura eletrônica impressa.



Não Residentes/Residentes de Fora do Estado
Visitantes de fora do estado que não são proprietários de imóveis no estado de Massachusetts podem
solicitar um Cartão de Cortesia.

Usuários da biblioteca com Cartões de Cortesia podem retirar até dez (10) itens. Os usuários com
Cartão de Cortesia não podem ter mais de dez (10) itens em um determinado momento. Para obter um
Cartão de Cortesia, o solicitante deve fornecer o seguinte:

● Identidade com foto
● Comprovante de endereço
● Confirmação por escrito do endereço local

Os Cartões de Cortesia expiram em 3 meses e podem ser renovados.

Outros visitantes de Hyannis podem se qualificar para um cartão de Acesso Local.

Os usuários com um cartão de Acesso Local podem retirar até três (3) itens da Biblioteca Pública de
Hyannis . Os usuários do Acesso Local não podem ter mais de três (3) itens em um determinado
momento. Cartões de Acesso Local emitidos pela Biblioteca Pública de Hyannis só podem ser usados
  na Biblioteca Pública de Hyannis.

Para obter um Cartão de Acesso Local, o solicitante deve fornecer o seguinte:

● Identificação com foto

Os cartões de Acesso Local expiram em 3 meses e podem ser renovados.

Carteirinha de jovem/criança
Jovens (de 12 a 17 anos) podem apresentar a mesma identificação que os adultos. Além disso, os
jovens podem apresentar uma das seguintes formas de identificação, desde que o endereço atual
esteja listado:

● Identidade escolar com foto
● Boletim
● Cronograma
● Documentação de trabalho

Crianças (até 12 anos) não precisarão apresentar uma identidade. Um dos pais ou responsável legal
será solicitado a assinar o formulário de registro de seu filho menor de 12 anos. As crianças devem ser
capazes de escrever seu nome e sobrenome. Ao assinar, o pai ou responsável legal aceita a
responsabilidade pelo uso do cartão da biblioteca da criança.



Diretrizes para empréstimo com sua carteirinha
da biblioteca (CLAMS)

● Livros, revistas e gravações de som podem ser retirados por 2 semanas (14 dias); Os DVDs
podem ser retirados por 1 semana (7 dias) ou 2 semanas (14 dias), dependendo do tipo de DVD.

● Os itens serão renovados automaticamente duas vezes antes de serem devolvidos. Itens
reservados para outros usuários não podem ser renovados. A notificação de itens
vencidos/renovados pode ser enviada aos usuários da biblioteca por e-mail, mensagem de
texto ou pelo correio; opções de notificações podem ser configuradas solicitando no Balcão de
Circulação.

● Alternativamente, as renovações podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou on-line com
seu cartão CLAMS e o seu PIN.

● A Biblioteca não cobra mais taxas de atraso, mas as cobranças por itens perdidos ou
danificados devem ser pagas integralmente à biblioteca proprietária.

● Por favor, devolva os materiais da biblioteca no Balcão Principal de Circulação durante o horário
de funcionamento. Quando a biblioteca está fechada, os itens podem ser colocados nas áreas
de devolução e o check in (ou confirmação do retorno) será feito no dia seguinte em que a
biblioteca estiver aberta. O local de retorno para os livros está localizado à direita da entrada
principal. O local de retorno para DVD/CD está localizado à esquerda da entrada principal.


