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Anchorage School District at  Alaska Public Library – Proyekto sa Kard ng Aklatan 

Ang Anchorage Public Library sa pakikipagtulungan ng Anchorage School District ay magbibigay sa mga magulang/tagapag-alaga 

ng opsyon na kumuha ng pampublikong kard ng aklatan para sa kanilang mag-aaral kapag sila ay nagpatala sa paaralan ng 

Anchorage School District.  Ang numero sa kard ng aklatan ng ASD ay magsisilbi ring  kard para sa Anchorage Public Library. 

Upang magamit ng mga mag-aaral ang kanilang ASD kard ng aklatan  sa APL, kakailanganin ng ASD na ipaalam ang sumusunod 

na impormasyon sa APL: 

• Pangalan ng Mag-aaral, Kasarian at Petsa ng Kapanganakan 

• Paaralan 

• Tirahan 

• Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga, Email at Telepono 

• Numero ng Kard ng Aklatan ng ASD at PIN 
 

Pangalan ng Mag-aaral (Pakilimbag) Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga (Pakilimbag)  
 

 

Pirma ng Magulang/Tagapag-alaga: Petsa: 
 

 

 

  ___OO, ibinibigay ko ang pahintulot para ipaalam ng ASD ang impormasyong ito sa APL 
 

  ___HINDI, hindi ko pinahihintulutan na ipaalam ng ASD ang impormasyong ito sa APL 
 

 
Tuklasin ang mundo gamit ang kard ng aklatan! 

Ang kard ng Anchorage Public Library ay nagbibigay sa inyong mag-aaral ng daan upang pumunta sa: 
 

Online na mga mapagkukunan: 
 

• 20,000+ na mado-download na mga elektronikong libro (ebooks) at elektronikong audioboook (eaudiobooks) 

• Tumblebooks: ebooks & online na portal sa pag-aaral para sa K-ika-6 na baitang 

• Lynda.com online na pag-aaral at pagsasanay 

• Bookflix: Basahin at panoorin ang mga Larawang Libro na hindi-kathang-isip  

• Nado-download na musika mula sa Freegal 

• Mga database ng pananaliksik at marami pang iba! 

• Walang mga multa o bayarin kailanman na nauugnay sa mga materyales online.  

 
Mga nakalimbag at higit pang mga makukuhang  materyales sa inyong aklatan 

• Halos isang milyong libro, DVD, CD, audiobook, & higit pa! 

• Humiram ng 3 bagay sa anumang pampublikong aklatan 

• Gumamit ng kompyuter upang makagamit  ng internet at gawin ang gawaing aralin sa aklatan 

• Ang mga multa at bayarin ay para lamang sa mga materyales na hindi isinauli sa takdang araw. 

• Mga pagdiriwang at mga gawain para sa mga kabataan anumang  edad 

 
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa web site ng APL: http://www.anchoragelibrary.org/about/using-the-library/library-cards-
borrowing/ 
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