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A Worcester Talking Book Library
Agradecemos seu interesse na WTBL (Worcester Talking Book Library,
Biblioteca de Livros Gravados de Worcester). Nosso serviço oferece livros e
revistas em áudio, em braile e com letras grandes, juntamente com o
equipamento necessário para usar esses itens, às pessoas que não conseguem
ler materiais impressos devido à deficiência visual, física ou de leitura. O
programa é gratuito para qualquer pessoa que se qualificar. Os serviços são
possibilitados devido ao apoio do NLS (National Library for the Blind and Print
Disabled, Serviço Nacional de Bibliotecas para Cegos e Deficientes Físicos), do
MBLC (Massachusetts Board of Library Commissioners, Representantes do
Conselho de Bibliotecas de Massachusetts) e da Worcester Public Library
(Biblioteca Pública de Worcester).

Elegibilidade
Elegibilidade aos materiais da biblioteca para pessoas com deficiência visual e
pessoas com dificuldade para ler material impresso. As pessoas a seguir são
elegíveis para o serviço: residentes nos Estados Unidos, incluindo territórios,
possessões insulares e o Distrito de Colúmbia, e cidadãos norte-americanos que
vivem no exterior, desde que atendam a um dos seguintes critérios:

 Uma pessoa que é cega ou tem uma deficiência visual que a impede de
ler confortavelmente livros impressos.
 Uma pessoa que tem deficiência perceptiva ou de leitura.
 Uma pessoa que tem uma deficiência física que torna difícil segurar ou
manipular um livro ou focar ou mover os olhos para ler um livro impresso.

 A WTBL também fornece livros para instituições como hospitais,
bibliotecas públicas e privadas, casas de repouso, creches, escolas e
outras agências que atendem pessoas que correspondem aos critérios
acima.

Quais itens estão disponíveis?
Depois da aprovação, os usuários terão acesso a uma ampla variedade de
materiais, como audiolivros, livros em braile e livros com letras grandes e DVDs
descritivos. Os usuários também poderão optar por baixar seus próprios livros
gravados em seus tablets ou celulares usando o BARD (Braille and Audio
Reading Download, Download para leitura em áudio e braile). O BARD permite
que os usuários baixem livros em seus computadores, gravem o arquivo em um
cartucho e reproduzam em seus equipamentos de leitura de livros gravados. O
BARD Mobile permite o acesso por meio de um dispositivo smart. A biblioteca
também oferece revistas nos formatos de áudio, braile e letras grandes e pode
fornecer aos usuários acesso a jornais no formato de áudio via NFB-NEWSLINE.
Os materiais estão disponíveis para todas as idades e são traduzidos para
diversos de idiomas. A biblioteca também tem um pequeno acervo de objetos e
empresta itens de acessibilidade, como lentes de aumento, quebra-cabeças e
jogos.

Como funciona?
Os usuários podem usar nossos serviços de várias maneiras. Os materiais
podem ser recebidos por correio e devolvidos gratuitamente. Os usuários têm a
opção de baixar os itens em seus próprios tablets ou smartphones por meio do
BARD Mobile. Os usuários também podem baixar em seus computadores os
livros gravados e reproduzi-los nos equipamentos fornecidos.
Os livros podem ser solicitados de várias maneiras. A equipe da biblioteca pode
selecionar os itens com base nos seus interesses. Enviamos frequentemente
listas de livros novos que você pode selecionar e devolver pelo correio. Você
também pode ligar, enviar um e-mail ou escolher livros por meio de nosso
catálogo on-line e de sua conta pessoal.

Quem deve autorizar minha solicitação?
A elegibilidade deve ser certificada por um dos seguintes profissionais: doutor(a)
em medicina, doutor(a) em osteopatia, oftalmologista, optometrista, psicólogo(a),
enfermeiro(a) registrado(a), terapeuta ou equipe profissional de hospitais,
instituições e agências públicas ou de assistência social (como educador(a),
assistente social, conselheiro(a), instrutor(a) de reabilitação, especialista
certificado em leitura, superintendente, bibliotecário(a) ou psicólogo(a) escolar).

Custos dos serviços
Todos os serviços são gratuitos graças ao financiamento da Commonwealth of
Massachusetts (Comunidade de Massachusetts) e dos materiais fornecidos pela
NLS (National Library Service, Serviço Nacional de Bibliotecas). A maioria dos
itens é enviada pelo correio e pode ser devolvida sem despesas de postagem.
Os usuários também têm a opção de vir à sede da Biblioteca Pública de
Worcester para acessar os materiais.

Outros serviços
Os usuários da WTBL têm acesso a uma ampla variedade de serviços por meio
da biblioteca, incluindo o uso de nosso espaço público que dispõe de
computadores acessíveis. Os usuários também recebem informações sobre
lançamentos de novos livros e boletins com informações sobre a biblioteca,
como programas e eventos.

Perguntas?
Para receber esses serviços, preencha a solicitação anexada. Se tiver mais
perguntas, ligue para 508-799-1730 ou envie um e-mail para
talkbook@mywpl.org.

NÃO FICÇÃO:
 Aventura
 Animais
 Autobiografia
 Mais vendidos
 Biografia
 Biografia - Estrelas do
cinema
 Biografia - Políticas e
assuntos sobre negros
 Negócios
 Culinária e cuidados
com o lar

Worcester Talking Book Library
 Saúde e nutrição
 História - EUA
 História - Guerra
 História - Mundo
 Humor
 LGBTQI
 Assuntos de
Massachusetts
 Meditação
 Música
 Natureza
 Filosofia

TEXTOS SAGRADOS:
 A Bíblia
 O Livro dos Mórmons

 A Torá

 Poesia
 Política
 Psicologia e autoajuda
 Religião - Estudos
bíblicos
 Religião
 Ciência
 Esportes
 Viagem
 Crimes reais

 O Alcorão

SERVIÇOS ADICIONAIS:
 NEWSLINE - serviço de jornais on-line e pelo telefone
 Livros e revistas em braile
 Revistas - enviar mais informações sobre revistas que estão disponíveis
 Partituras musicais - estou interessado em receber partituras musicais
PREFERÊNCIAS:
 Braile
 Audiolivros
 Letras grandes  Livros ilustrados com letras grandes para crianças
 DVDs descritivos - DVDs com descrição adicional de cenas do filme
 Interesse em BARD - O download de material em braile e audioleitura permitirá
que os usuários baixem seus próprios livros para reproduzir em seus
equipamentos ou façam stream dos audiolivros em seus smartphones ou
tablets com IOS ou Android. Os usuários precisam ter uma internet confiável,
um computador e/ou um smartphone ou tablet.
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SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO DE BIBLIOTECA PARA PESSOAS
FÍSICAS
O serviço de biblioteca é fornecido por meio de uma parceria entre o MBLC e o
NLS.
Nome:
Endereço de correspondência:
Cidade, Estado, Código postal:
Telefone:
E-mail:
 Gostaria de receber informações ocasionais sobre a WTBL por e-mail.
Data de nascimento:
DEFICIÊNCIA AUDITIVA:
 Moderada
 Profunda
Status de veterano:  Por lei, a prioridade no empréstimo de materiais é dada
aos veteranos. Marque a caixa se você tiver sido dispensado com honra das
forças armadas dos Estados Unidos.
Pessoa para contato caso não seja possível localizar você:
Nome:
Parentesco:
Telefone:
Endereço de correspondência:
Como você ficou sabendo sobre o serviço de biblioteca gratuita do NLS?
Marque até três:
 Veterans Affairs/
 Outros anúncios
 Biblioteca pública
Defense Health
(especificar abaixo)
 Evento/exposição
Agency
 Outro profissional de  Anúncio em rádio
 Escola
saúde
 Internet/redes sociais
 Amigos/família
 Centro de reabilitação
(especificar abaixo)
vocacional
 Consumidor/suporte
 Outro (especificar
 Anúncio de TV
abaixo)
Outro:

Elegibilidade

CATEGORIAS DE ASSUNTOS (LISTA PARCIAL)

Marque a principal deficiência que impede você de ler materiais impressos no
formato padrão.

Marque seus assuntos favoritos. Você sempre pode solicitar materiais de
qualquer área. Para consultar outras categorias, entre em contato com a
biblioteca.

 Cegueira: visão 20/200 ou menos no melhor olho com lentes corretivas ou
campo de visão de até 20 graus.
 Com deficiência visual: incapaz de ler impressão no formato padrão sem
ajuda além dos óculos comuns.
 Com deficiência física: incapaz de ler material impresso no formato padrão
devido à deficiência física.

PREFERÊNCIAS DE LEITURA:
 Sem linguagem pesada  Sem violência
 Sem descrições explícitas de sexo
Idiomas além do inglês:

 Com deficiência de leitura: a deficiência deve ter base física (uma disfunção
orgânica) e grave o suficiente para impedir a leitura de impressão no formato
padrão.

Outros autores e assuntos que gosto:

 Surdo/cego

( ) Enviar apenas os títulos específicos que solicito. Não selecionar livros para
mim.
EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO:

Adaptações:
 Fones de ouvido
 Controle remoto - útil para desligar e ligar para usuários com problemas
de mobilidade
 Amplificador - será necessária autorização adicional de um
fonoaudiólogo
 Adaptador de unidade USB (para usar um pen drive pessoal com o
reprodutor)

Formulário de autorização:
Certifico que o requerente indicado solicitou o serviço de biblioteca e não é capaz
de ler nem usar materiais impressos em formato padrão pelo(s) motivo(s)
indicado(s) acima. Este documento deve estar assinado fisicamente para ser
aceito.
Nome da autoridade certificadora:
Cargo/função:
Endereço:
Cidade, Estado, Código postal:
Telefone:
E-mail:
Assinatura:

( ) Gostaria de que livros fossem selecionados para mim.

Data:

 Eu tenho um dispositivo móvel pessoal (iPhone, Android, iPad ou Kindle Fire)
e acesso à internet ou celular. Eu quero baixar livros digitais gravados e/ou
materiais eBraille para ler imediatamente com o aplicativo BARD Mobile
gratuito. Informe seu endereço de e-mail para registrar o BARD.
 Eu gostaria de receber audiolivros e audiorrevistas em cartuchos pelo correio.
Gostaria que me emprestassem gratuitamente um reprodutor de livros
gravados e que me enviassem os livros e revistas pelo correio.
FICÇÃO:

 Aventura
 Amish
 Animais
 Mais vendidos
 Assuntos sobre negros
 Cristão
 Clássicos
 Erótico
 Histórias de família
 Velho Oeste e vida dos
pioneiros
 Ficção gótica
 Ficção histórica

 Horror
 Humor
 Jurídico
 LGBTQI
 Assuntos de
Massachusetts
 Ficção médica
 Mistérios
 Mistério - Acolhedor
 Mistério - Histórico
 Ocultismo
 Ficção psicológica

 Romance
 Romance - Histórico
 Romance - Picante
 Ficção científica
 Histórias do mar
 Contos
 Esportes
 Histórias de espião
 Suspense
 Suspense intenso
 Histórias de guerra
 Faroeste

