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K-12 աշակերտի TAP քարտի դիմում
K-12 TAP քարտի ծրագիրը K-12 դասարանների աշակերտների համար հեշտացնում է Metro նվազեցված ուղեվարձի համար
իրավունակ համարվելը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք 866.827.8646 հեռախոսահամարով:

դիմումի հրահանգներ
>	Բոլոր դիմողները պետք է լրացնեն այս դիմումի բաժինների I և II-ը:
>	9-12 դասարանների աշակերտների TAP տոմսի ձեռք բերման համար կարող է անհրաժեշտ լինել լուսանկարով ID-ն կամ դպրոցական ID-ն:

բաժին I – դիմողի վերաբերյալ տեղեկություններ
______________________________________________
Ազգանուն

__________________________________________
Անուն

___________________________________________
Հայրանուն/Սկզբնատառ

____________________________________________________________________________________________
Փողոցի անուն

___________________________________________
Բնակարան #

__________________________________________
Ծննդյան թվական

___________________________________________
Հեռախոսահամար

____________________________________________________________________________________________
Դպրոցի անվանում

___________________________________________
Էլ. փոստ

____________________________________________________________________________________________
Փողոցի անուն

___________________________________________
Քաղաք, Նահանգ, Փոստային ինդեքս

______________________________________________
Քաղաք | Նահանգ | Փոստային ինդեքս

բաժին II – իրավունակության չափանիշներ
Ստորև լրացրեք համապատասխան դասարանին վերաբերող տեղեկությունները
9-12 դասարանի աշակերտի
			 Աշակերտի 9-12 TAP քարտերը վավերական են միայն, երբ ներկայացվում են վավերական դպրոցական լուսանկարով ID-ի կամ այլ
			 լուսանկարով վավերական ID-ի հետ մեկտեղ:
> Խնդրում ենք նշել ներկայումս ընդգրկված դասարանը՝ _________________ (օրինակ՝ 9-րդ դասարան)
>	Խնդրում ենք նշել հաջորդ դասարան տեղափոխվելու ամիսը, որը Ձեր ներկայիս ուսումնական տարվա վերջին ամիսն է՝ _______________________

(օրինակ՝ հունիս)

	
K-8 աշակերտ

K-8 աշակերտները պարտադիր չէ, որ իրենց TAP քարտի հետ կրեն դպրոցական լուսանկարով ID:

> Խնդրում ենք նշել ներկայումս ընդգրկված դասարանը՝ _________________ (օրինակ՝ 5-րդ դասարան)
>	Խնդրում ենք նշել հաջորդ դասարան տեղափոխվելու ամիսը, որը Ձեր ներկայիս ուսումնական տարվա վերջին ամիսն է՝ _______________________

(օրինակ՝ հունիս)

Բոլոր K-8 և 9-12 աշակերտները պետք է արձանագրված լինեն Los Angeles վարչական շրջանում հավատարմագրված տարրական, կրտսեր
բարձր կամ ավագ դպրոցում:
Դիմողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերից մեկը՝
			 ________ Ընթացիկ թվանշանների քարտը (պատճեն)
			 ________	Ընթացիկ վավերական դպրոցական ID (պատճեն)
			 ________ Համակարգչից տպված փաստաթուղթ՝ գրանցված առարկաների միավորներով և/կամ դասացուցակով (պատճեն)
			 ________ Դպրոցի պաշտոնական թղթի վրա գրված նամակ՝ դպրոցի ղեկավարության օրիգինալ ստորագրությամբ
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դիմելու ամսաթվերը
րավունակ K-12 դիմողները կարող են K-12 աշակերտի TAP քարտի համար դիմումները ներկայացնել տարվա ընթացքում ցանկացած
ժամանակ: Այս TAP քարտը ուժը կկորցնի 8-րդ կամ 12-րդ դասարանը ավարտելուց հետո (որը կիրառելի է) կամ յուրաքանչյուր երեք տարին
մեկ (որը որ կպատահի ավելի շուտ):

Դիմումի ներկայացնելը
Լրացված դիմումը պարունակում է հետևյալը՝
>	Դիմումի լրացված ձևաթուղթ՝ բաժիններ I և II:
> Հետևյալ փաստաթղթերից մեկը՝

			 ________ Ընթացիկ թվանշանների քարտի պատճեն
			 ________ Ընթացիկ վավերական դպրոցական ID-ի պատճեն
			 ________ Դասացուցակի պատճեն և/կամ համակարգչից տպված փաստաթուղթ՝ գրանցված առարկաների միավորներով
			 ________ Դպրոցի պաշտոնական թղթի վրա գրված նամակ՝ դպրոցի ղեկավարության օրիգինալ ստորագրությամբ
Անձամբ ներկայացրեք Ձեր լրացված դիմումի փաթեթը ստորև ներկայացված հետևյալ Metro Հաճախորդների սպասարկման կենտրոններից
մեկին կամ փոստով ուղարկեք հետևյալ հասցեով՝
> TAP Reduced Fare Office

One Gateway Plaza

Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952
Աշակերտի TAP քարտերը փոստով կուղարկվեն իրավունակ դիմողներին ստուգման գործընթացը ավարտվելուց հետո: Metro Հաճախորդների
սպասարկման կենտրոն բերված դիմումների մշակման ժամկետը 20 աշխատանքային օր է: Փոստով ուղարկված դիմումների համար լրացուցիչ
ժամանակ է պահանջվում:
	Ես հասկանում եմ, որ կարող եմ կորցնել Նվազեցված ուղեվարձի TAP քարտը օգտագործելու հնարավորությունը, եթե ես այն սխալ գործածեմ կամ եթե
ես նշաններ դնեմ, վրան նկարեմ կամ վնասեմ փոխադրումների գործակալության անձնական սեփականությունը: Ես համաձայն եմ հետևելու փոխադրողի
օրենքներին և կանոնակարգերին: Սույնով ես հաստատում եմ, որ հետևի կողմում ներկայացված տեղեկությունները ճշմարիտ են և ճիշտ:
___________________________________________________________________________________________
Դիմորդի ստորագրությունը

___________________________
Ամսաթիվը

METRO հաճախորդների սպասարկման կենտրոններ (ընդունում են աշակերտների TAP քարտի դիմումներ)
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			

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

կորցված, գողացված կամ վնասված TAP քարտեր
>	Անմիջապես զանգահարեք TAP Սպասարկման կենտրոն՝ 866.827.8646 հեռախոսահամարով՝ կորցված, գողացված կամ վնասված TAP

քարտի վերաբերյալ հայտնելու համար:

>	Վճարեք չվերադարձվող անվանական փոխարինման վճարը:

լրացուցիչ տեղեկությունների համար
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