THAI

ใบสมัครรับบัตร TAP วิทยาลัย/อาชีวศึกษา
โปรแกรมบัตร TAP วิทยาลัย/อาชีวศึกษาท�ำให้นกั ศึกษาวิทยาลัยหรื ออาชีวศึกษา
								

ท�ำคุณสมบัติจ่ายค่าโดยสาร Metro ลดลงได้ง่ายขึ้น โทร 866.827.8646 ส�ำหรั
							
บข้อก�ำหนดในการมีสิทธิรับบัตรนี้หรื อหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.

ตามแนวทางที่ระบุดา้ นล่างจะไม่ผา่ นกา
รพิจารณา

ข้อแนะน�ำในการสมัคร

		
					
							
							
							

– รายละเอียดรู ปถ่าย

>	ใบสมัครทั้งหมดที่มีรูปถ่ายที่ไม่เป็ นไป

แปะรู ปถ่ายในช่องว่าง

							

>	ผส
ู ้ มัครทุกคนจ�ำเป็ นต้องกรอกส่ วนที่ 1, 2 และ 3 และแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตั
					
		
วที่ถกู ต้องและมีรูปถ่าย

ส่ วนที่ 1

>

รู ปหน้าเต็มเท่านั้น

> ขนาดรู ปถ่าย 2” × 2” หรื อ 1” × 1 ¼”
> ไม่สวมหมวกหรื อแว่นกันแดด
>	ขนาดรู ปต้องพอดีกบ
ั ช่องว่างที่จดั ให้

1" × 1¼"

(ตัดให้พอดี)
>	รูปต้องใช้กระดาษส�ำหรับรู ปถ่ายโดยเฉ
พาะและห้ามถ่ายเอกสาร

2" × 2"

ส่ วนที่ 2 – ข้อมูลผูส้ มัคร (ที่ผสู ้ มัครต้องกรอกเอง)
นามสกุล

		
ชื่อ				

ชื่อกลาง/ค�ำน�ำหน้า

ที่อยู่ ถนน

					

อพาร์ทเมนท์เลขที่

เมือง | รัฐ | รหัส

วันเกิด

ชื่อสถานศึกษา		
ที่อยู่ ถนน

		

					

						

หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
เมือง | รัฐ | รหัส

ส่ วนที่ 3 – เกณฑ์การมีสิทธิและวันที่สมัคร
ผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติสามารถยืน่ ใบสมัครรับบัตร TAP วิทยาลัย/อาชีวศึกษาได้ตลอดเวลาช่วงภาคเรี ยนปัจจุบนั ของพวกเขา ใบสมัครที่ได้รับหลังวันที่ 10 สิ งหาคมจะได้รับบัตรที่หมดอายุ
ในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป ใบสมัครที่ได้รับหลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์จะได้รับบัตรที่หมดอายุในเดือนตุลาคมของปี ถัดไป เมื่ออนุมตั ิ ผูส้ มัครจะได้รับบัตรซึ่งมีอายุใช้งานหนึ่งปี นับตั้งแต่
วันที่ออกบัตร
นักศึกษาปริ ญญาตรี และโทต้องแสดงหลักฐานการสมัครเรี ยนในสถาบันที่ได้รับการรับรองในเคาน์ต้ ี Los Angeles นักศึกษาปริ ญญาตรี ตอ้ งมีหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยหรื อเรี ยนใน
ห้องเรี ยน 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์เป็ นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนติด นักศึกษาปริ ญญาโทต้องมีหน่วยกิตอย่างน้อย 8 หน่วยที่มีการเรี ยนในห้องเรี ยนเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนติด ถ้าคุณเรี ยน
ภาคฤดูร้อนที่กินเวลาน้อยกว่า 3 เดือนและ/หรื อมีหน่วยกิตน้อยกว่า 12 หน่วย คุณยังคงสามารถท�ำคุณสมบัติได้ถา้ คุณมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดการมีสิทธิในภาคเรี ยนฤดูใบไม้ผลิก่อน
หน้านั้น หากเป็ นเช่นนั้น คุณต้องยืน่ เอกสารทั้งของฤดูรอนและฤดูใบไม้ผลิแนบมากับใบสมัครนี้
ผูส้ มัครต้องแนบเอกสารต่อไปนี้เพื่อพิสูจน์วา่ ผูส้ มัครมีสิทธิรับบัตรพร้อมบัตรประจ�ำตัวถูกต้องที่มีรูปถ่ายหรื อส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวที่มีรูปถ่ายหากสมัครทางไปรษณี ย ์
หมายเหตุ: เอกสารต้ องระบุวนั ที่ เริ่ มต้ นและวันที่ สิ้นสุดชั้นเรี ยน			
การลงทะเบียนปั จจุบนั /ใบเสร็ จค่าธรรมเนียมที่รวมค่าเทอม ตารางเรี ยนและหน่วยกิต
______	
เอกสารพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่แสดงหน่วยกิตที่ลงเรี ยนและ/หรื อชัว่ โมงเรี ยนในชั้นเรี ยน เอกสารนี้ตอ้ งมีตราประทับของส�ำนักงานทะเบียน
______ สัญญาหรื อข้อตกลงปั จจุบน
ั ระหว่างคุณและสถานศึกษาที่แสดงหน่วยกิตที่ลงเรี ยนและชัว่ โมงเรี ยนในชั้นเรี ยน
______ แบบฟอร์ มการลงทะเบียนปั จจุบน
ั หรื อหนังสื อรับรองการลงทะเบียนเรี ยนที่แสดงหน่วยกิตที่ลงเรี ยนและ/หรื อชัว่ โมงเรี ยนในชั้นเรี ยน
______	
จดหมายบนหัวจดหมายสถานศึกษาที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่สถานศึกษา ผูซ้ ่ ึงตรวจสอบวันที่เริ่ มต้นและวันที่สิ้นสุ ดและระบุจำ� นวนหน่วยกิตและหรื อวันและชัว่ โมงที่เข้า
เรี ยน ต้องยืน่ จดหมายจากสถานศึกษาตัวจริ งเท่านั้น

			 ______
			
			
			
			

	
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าอาจสูญเสียสิทธิการใช้บตั รโดยสาร TAP แบบลดราคาถ้าข้าพเจ้าใช้บตั รในทางผิดหรื อถ้าข้าพเจ้าท�ำเครื่ องหมาย ติดฉลากหรื อท�ำให้ทรัพย์สินหน่วยงานขนส่งเสียหาย

ข้าพเจ้าขอรับรองในที่น้ ีวา่ ข้อมูลที่ขา้ พเจ้าจัดหาให้เป็ นความจริ งและถูกต้อง
ลายเซ็นผูส้ มัคร		

				

วันที่

THAI

การส่งใบสมัครของคุณ
ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์พร้อมส่งมีสิ่งต่อไปนี้:
>	ค่าธรรมเนียมการสมัครแบบรับเงินคืนไม่ได้ 1 ดอลลาร์ หากสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งเช็คหรือธนาณัติที่สั่งจ่ายถึง Metro
>	รูปหน้าเต็มขนาด 2” × 2” หรือ 1” × 1¼” (ไม่สวมหมวกหรือแว่นกันแดด) ที่แปะเข้าในช่องว่างในส่วนที่ 1
>	Aแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์: ส่วนที่ 1, 2 และ 3
> สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวพร้อมรูปถ่ายถูกต้อง (เช่นใบขับขี่รัฐแคลิฟอร์เนีย บัตรประจำ�ตัวประชาชนรัฐแคลิฟอร์เนีย บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาพร้อมรูปถ่าย หรือหนังสือ)
>	หลักฐานการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ยื่นใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ด้วยตัวเองที่ศูนย์ลูกค้า Metro ที่มีรายชื่อด้านล่างหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่:
> TAP Reduced Fare Office

One Gateway Plaza

Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952

บัตรโดยสาร TAP ลดราคาจะถูกส่งให้ผู้สมัครที่มีสิทธิหลังขั้นตอนตรวจสอบสมบูรณ์ ปกติการตรวจสอบใบสมัครใช้เวลา 20 วันทำ�การหลังใบสมัครถึงศูนย์ลูกค้า Metro
โปรดเผื่อเวลาไว้สำ�หรับการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด้วย

ศูนย์ลูกค้า METRO (รับใบสมัครรับบัตร TAP วิทยาลัย/อาชีวศึกษา)
Baldwin Hills/Crenshaw
East Los Angeles
Union Station East
3650 Martin Luther King Bl
4501-B Whittier Bl
One Gateway Plaza
Ste 189		
Los Angeles, CA
Los Angeles, CA
Los Angeles, CA			

บัตร TAP หาย ถูกขโมยหรือถูกทำ�ลาย
>	โทรหาศูนย์บริการ TAP ทันทีที่ 866.827.8646 เพื่อแจ้งบัตร TAP หาย ถูกขโมยหรือถูกทำ�ลาย
> จ่ายค่าธรรมเนียมสำ�หรับบัตรใหม่แบบรับเงินคืนไม่ได้

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
เยี่ยมชม taptogo.net
866.827.8646

Wilshire/Vermont
3183 Wilshire Bl
Ste 174
Los Angeles, CA

