
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION / PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 MEDIATHEQUE / THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN 

  Numéro de carte : ……… 

NOM et prénom / họ và tên : ................................................................................  Sex / giới tính : M / nam  F / nữ  

Date de naissance / ngày tháng năm sinh : .........................................  Lieu de naissance / nơi sinh : .................................................  

Nationalité / quốc tịch ………………………………………………….Profession / nghề nghiệp :……………………………… 

Adresse actuelle / địa chỉ hiện tại : .........................................................................................................................................................  

Téléphone / điện thoại :………………………Adresse électronique / Thư điện tử : ............................................................................   

Choix d'abonnement / Đăng ký hạn mức thẻ : 

  Abonnement de 6 mois / hạn mức 6 tháng (120.000 vnd) 

 Abonnement annuel / hạn mức 1 năm* 

* 80.000 vnd pour apprenants de l’IFD, 140.000 vnd pour élèves et étudiants et 200.000 vnd pour tout autre adhérent / 80.000 

vnd đối với học viên tại Viện Pháp, 140.000 đối với học sinh, sinh viên và 200.000 đồng đối với các đối tượng khác. 

1. L’adhésion est nominative, donne droit à l’accès à la médiathèque, à l’emprunt de documents et à des réductions chez nos 

partenaires 

Thẻ chỉ có giá trị đối với người có tên ghi trên thẻ, dùng để vào sử dụng dịch vụ và mượn tài liệu tại thư viện đa phương tiện, và 

hưởng ưu đãi tại các cửa hàng là đối tác của Viện Pháp Đà Nẵng. 

2. CULTURETHÈQUE / Thư viện số (La Bibliothèque numétique, compte gratuit / Thư viện số, tài khoản miễn phí) Vous 

recevrez un email de confirmation suite à la création de votre compte. Pour vous connecter, utilisez votre numéro de 

médiathèque à 7 chiffres comme identifiant et mot de passe. Bạn sẽ nhận được một thư điện tử xác nhận sau khi tạo tài khoản. 

Để đăng nhập, bạn dùng số thư viện gồm 7 chữ số làm tên đăng nhập và mật khẩu.  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Médiathèque et m’engage à le respecter ! 

Tôi đã đọc và cam kết thực hiện nội quy của Thư viện ! 

 Danang,  .................................................................  

 Signature/Ký tên 


