CAMBODIAN

ពាក្យសុំអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណថេប TAP ជនពិការ
ការបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់លោកអ្ន ក
ពាក្យសុំដែលបានបំពេញ បានរ�ៀបចំរ ួចហ�ើយសម្រាប់ការបញ្ជូ ន មានដូ ចខាងក្រោម៖
>	ថ្លៃ ឈ្ នួលពាក្យសុំ $2 ដុល្លារ ដែលមិនអាចសងមកវ ិញបាន។ ប�ើការដាក់ពាក្យសុំតាមប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍នោះ សូ មផ្ញើជូនសែក ឬការផ្ញើប្រាក់តាមប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍

ដែលអាចបង់ប្រាក់បានជូ នទៅមេត្រូ Metro។
>	រ ូបថតផ្ទៃមុខពេញលេញថ្មី 2" × 2" ឬ 1" × 1¼" (មិនពាក់មួក ឬវែនតាការពារពន្ លឺថ្ងៃ ) នៅល�ើក្រដាសរ ូបថតដែល ភ្ជា ប់នឹងប្រអប់ក្នុង ផ្នែក I.
>	ទម្រង់ពាក្យសុំដែលត្រូវបំពេញ៖ ផ្នែក I, II, III សម្រាប់បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យទាំងអស់ និង ផ្នែក IV និង V សម្រាប់បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យ

បញ្ជូ នកញ្ច ប់ពាក្យសុំដែលបានបំពេញរបស់លោកអ្ន កដោយផ្ទាល់ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌ លអតិថិជនមេត្រូ (Metro Customer Centers)
ដែលមានរាយបញ្ ជីជាបន្ត បន្ទាប់ដូចខាងក្រោម ឬក៏បញ្ជូ នតាមប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍ ជូ នទៅ៖
>	TAP Reduced Fare Office

One Gateway Plaza
Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952
LACTOA ប័ណ្ណថេប TAP ជនពិការ នឹងត្រូវបញ្ នតាមប៉
ចូ
ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍ជូនចំពោះបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំក្នុងរយៈពេល 20 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ ធ្វើការ បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានបញ្ច
ប់។
ទីភ្នា ក់ងារ LACTOA រក្សាសិទ្ធិដ�ើម្បីរ�ៀបចំការកំណត់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះប័ណ្ណថេប TAP ជនពិការ។ ពាក្យសុំនានាគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃ ក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ
ហ�ើយនឹងមិនកំណត់ចំពោះការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញជាសាធារណៈឡ�ើយ។ ប័ណ្ណនេះ មិនអាចផ្ទេរបាន។

ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលអតិថិជន METRO CUSTOMER CENTER
(ដែលទទួលពាក្យសុំសម្រាប់ LACTOA អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថេប TAP ជនពិការ)
East Los Angeles
4501-B Whittier Bl
Los Angeles, CA

Union Station East
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA

ផ្នែក I – ការបញ្ជាក់កម្រិតទំហំរ ូបថត

ដ�ើម្បីឱ្យមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ចំពោះថ្លៃឈ្ល
នួ យានជំនិះដែលបញ្ ុះច តម្លៃ ចំពោះ
អ្ន កប្រតិបត្ តិកិច្ចការដឹកជញ្ជូ ននៅខោនធីនៃរដ្ឋ អានដ្យ័រឡេស Los Angeles County
(ល�ើកលែងតែសេវាកម្ម Dial-a-Ride )។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម
ឬតម្រូវការទាមទារស្ តីពីភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ សូ មហៅទូ រស័ព្ទលេខ៖ 866.827.8646។

>	ពពាក្យសុំទាង
ំ ឡាយណាជាមួ យរ ូបថតដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ ណែនាំ

នានាដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងក្រោមនេះនឹងមិនត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណ�ើរការឡ�ើយ។

បិទភ្ជា ប់រ ូបថតក្នុងប្រអប់

សេចក្ តីណែនាំអំពីការដាក់ពាក្យសុំ

ភាពពិការទាក់ទងនឹងវេជ្ជ សាស្រ្ត ដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់។
>	ថតចម្ល ងអាជ្ញា ប័ណ្ណប�ើកបរយានយន្ត រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា California ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា California និងឯកសារនានា ដែលបញ្ជាក់ភស្តុតាងភាពមា
នសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុង ផ្នែក III សម្រាប់បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំទាង
ំ អស់ វ�ៀរលែងតែបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យ ភាពពិការទាក់ទងនឹងវេជ្ជ សាស្រ្ត ដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រា
ន់។

Baldwin Hills/Crenshaw
3650 Martin Luther King Bl
Ste 189
Los Angeles, CA

LACTOA កម្ម វ ិធីប័ណ្ណថេប TAP ជនពិការ ធ្វ ើឱ្យងាយស្រួ លជាងសម្រាប់អ្នកធ្វ ើដំណ�ើរដែលមានភាពពិការ

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

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម

>	បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំទាង
ំ អស់តម្រូវឱ្យបំពេញ ផ្នែក I, II និង III នៃពាក្យសុំនេះ
ហ�ើយផ្តល់ជូនឯកសារថតចម្ល ង ID មានរ ូបថតដែលមានសុពលភាព។
>	ប�ើបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ មានពិការភាពទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់
(សូ មម�ើល ផ្នែក III), បន្ទាប់មកគាត់ ឬនាងតម្រូវឱ្យបំពេញ ផ្នែក IV ហ�ើយត្រូវស្ន ើសុំវេជ្ជបណ្ ឌិតម្នា ក់
ឬអ្ន កជំនាញដែលលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗទ�ៀត ដ�ើម្បីបំពេញ និងចុះហត្ថលេខា ផ្នែក V ។
>	ថ្លៃឈ្ល
នួ ពាក្យសុំ $2 ដុល្លារ ដែលមិនអាចសងមកវ ិញបាន។ ប�ើការដាក់ពាក្យសុំតាមប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍នោះ
សូ មផ្ញើជូនសែក ឬការផ្ញើប្រាក់តាមប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍ ដែលអាចបង់ប្រាក់បានជូ នទៅមេត្រូ Metro។
>	ថតចម្ល ងអាជ្ញា ប័ណ្ណប�ើកបរយានយន្ត រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា California ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា
California និងឯកសារនានា ដែលបញ្ជាក់ភស្តុតាងភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុង ផ្នែក III
សម្រាប់បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំទាង
ំ អស់ វ�ៀរលែងតែបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យ
ភាពពិការទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់។
>	បញ្ជូ នពាក្យសុំដែលបានបំពេញដោយផ្ទាល់ ឬតាមប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍ (សូ មម�ើលទំព័រចុងក្រោយ)។

>	រ ូបថតម�ើលឃ�ើញផ្ទៃមុខពេញលេញ
>	ទំហំរ ូបថត 2" × 2" ឬ 1" × 1 ¼"
>	មិនពាក់មួក ឬវែនតាការពារពន្ លឺថ្ងៃ
>	របូ ថតត្រូវដាក់ត្រូវនឹងទីកន្លែងដែលបា
នផ្តល់ជូន (កាត់តម្រឹមតាមទំហំ)

>	រ ូបថតត្រូវមាននៅល�ើក្រដាសរូបថត

មិនមែននៅល�ើក្រដាសថតចម្ល ងឡ�ើយ

1" × 1¼"

2" × 2"

ផ្នែក II – ព័ត៌មានអំពីបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ (ត្រូវបំពេញដោយបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ)
________________________________________________________
នាមត្រកូ ល

__________________________________________ ___________________________________
នាមខ្ លួន	
ឈ្មោះហៅកណ្
តា ល/
ឈ្មោះហៅកណ្
តា លសរសេរកាត់

________________________________________________________
អាសយដ្ឋា នផ្វលូ

__________________________________________
Apt #

________________________________________________________
អ៊ីម៉ែល

__________________________________________ ___________________________________
ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណ�ើត	លេខទូ រស័ព្ទ

___________________________________
ទីក្រុង | រដ្ឋ | ហ្ស៊ីប

	
ខ្ញុំសូមប្រកាសក្រោមទោសបញ្ញ ត្ តិស្តីពីការស្បថបំពានដែលស្ថិតក្រោមរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាថា ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្តល់ជូនពិតជាត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចបាត់បង់ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណថេប
TAP ថ្លៃឈ្ល
នួ យានជំនិះដែលបញ្ ុះច តម្លៃ របស់ខ្ញុំ ប�ើខ្ញុំប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវចំពោះប័ណ្ណនេះ ឬប�ើខ្ញុំគូសសញ្ញាសម្គាល់ បិទស្លា ក ឬធ្វ ើឱ្យខូ ចទ្រព្យសម្បត្ តិទីភ្នា ក់ងារពិនិត្យការឆ្ល ងកាត់។

Visit taptogo.net
866.827.8646

___________________________________________________________________________________________________
ហត្ថលេខាបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ

___________________________________
កាលបរ ិច្ឆេ ទ

ផ្នែក III – លក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ និងការបញញេ្ច ញឱ្យដឹងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះប័ណ្ណថេបជនពិការ LACTOA ប័ណ្ណថេប TAP ជនពិការ ប�ើមានលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យមួ យនៃលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យនានាដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងក្រោម
អនុវត្ត ចំពោះបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ។ សម្គាល់៖ បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំនានាដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំណាត់ថ្នា ក់មួយនៃចំណាត់ថ្នា ក់ចំនួនបួ នដំបូង
ត្រូវផ្តល់ជូនការថតចម្ល ងឯកសារដែលបញ្ជាក់ភស្តុតាងភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ និងអាជ្ញា ប័ណ្ណប�ើកបរយានយន្ត រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាថ្មី ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាថ្មី។

			 ______	
ខ្ញុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកម្ម វ ិធីមេឌី ឃែរ Medicare (ប័ណ្ណមេឌីខល Medi-Cal មិនអាចទទួ លយកបានឡ�ើយ)
			 ______	
ខ្ញុំមានបង្កាន់ដៃទទួ លផ្ទាង
ំ បិទប្រកាស DMV នៅរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា California ដែលមានសុពលភាព (ត្រូវមាន “សុពលភាព” ថ្មី តាមកាលបរ ិច្ឆេ ទ ដែលត្រូវទទួ លយក)
ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអតីតយុទ្ធជនដែលពិការ(សេវាកម្ម ដែលបានតភ្ជា ប់)

			 ______	
ខ្ញុំទទួ លបានប្រាក់ចំណូលធានាបន្ថែ ម [SSI] ឬ ការធានារ៉ា ប់រងជនពិការដោយការឧបត្ថ ម្ភសង្គ មកិច្ច [SSDI] អត្ថប្រយោនជន៍ (ថតចម្ល ងលិខិតផ្តល់រង្វា ន់,
លិខិតទូ ទាត់សងអត្ថប្រយោនជន៍, សែកអត្ថប្រយោនជន៍)

16-0582EH ©2015 LACMTA

			 ______	
ខ្ញុំជាសិស្សអប់រំពិសេសេនៅក្នុងកម្ម វ ិធីខោនធីឡូសអានដ្យ័រឡេស Los Angeles County (លិខិតបញ្ជាក់ វ ិញ្ញាបនប័ត្រនៅល�ើក្រដាសមានក្បាលលិខិតសាលា
ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយគ្រូកម្ម វ ិធីអប់រំពិសេស)
				

ប�ើលោកអ្ន កបំពេញលក្ខ ខណ្ឌទាមទារខាងល�ើហ�ើយ លោកអ្ន កអាចបញ្ឈប់នៅទីនេះ

			 ______

ខ្ញុំមានភាពពិការទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដោយស្របតាមភាពពិការទាក់ទងនឹងការឧបត្ថ ម្ភសង្គ មកិច្ច (តម្រូវឱ្យមានការបំពេញផ្នែក IV និង V)

				

បន្ត ទៅផ្នែក IV និង V

									 សូ មពិនិត្យម�ើលផ្នែកខាងក្នុង ដ�ើម្បីបំពេញពាក្យសុំ។ 

CAMBODIAN

ិ ច្ឆ័យភាពពិការទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តែប៉ុណ្
ផ្នែកម្ខា ងនេះត្រូវបំពេញសម្រាប់លក្ខ ណៈវនិ
ណោះ

ផ្នែក IV – ការយល់ព្រមបញ្ចេ ញឱ្យដឹងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ (ដែលតម្រូវឱ្យមានលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យភាពពិការទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត តែប៉ុណ្
ណោះ)
	
ការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ LACTOA ប័ណ្ណថេប TAP ជនពិការ, តាមន័យនេះខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិជូន Dr. ________________________________
ដ�ើម្បីបញ្ចេ ញឱ្យដឹងព័ត៌មានជូ នទីភ្នា ក់ងារត្រឹមត្រូវ, ព័ត៌មានវេជ្ជ សាស្ត្រ ឬព័ត៌មានទាក់ទងផ្សេងទ�ៀត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងភាពពិការរបស់ខ្ញុំ។ ព័ត៌មានដែលបានបញ្ចេ ញឱ្យដឹង
នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថា នភាពអ្ន កជំងឺរបស់ខ្ញុំ និងការរ�ៀបចំចំណាត់ថ្នា ក់ភាពពិការរបស់ខ្ញុំ។
	
ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួ លឯកសារថតចម្ល ងអំពីការផ្ត ល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះ។ ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំអាចលុបចោលការផ្ត ល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះគ្រប់ពេលវេលា។ ប�ើមិនបានលុបចោលទេ
ទម្រង់ បែបបទនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្ន កជំនាញថែទាំសុខភាពបញ្ជាក់ភាពពិការរបស់ខ្ញុំ ដ�ើម្បីបញ្ចេ ញឱ្យដឹងព័ត៌មានទាក់ទងរយៈពេលរហូ តដល់ 60 ថ្ងៃ
បន្ទាប់ពីកាលបរ ិច្ឆេ ទដែលបង្ហាញខាងក្រោមនេះ។
__________________________________________________________
ឈ្មោះបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ (សរសេរអក្សរពុម្ព)

_______________________________________________
ហត្ថលេខាបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ

__________________________
កាលបរ ិច្ឆេ ទ

MEDICAL PROFESSIONAL INFORMATION
__________________________________________________________
Doctor’s Full Name

______________________________________________________________________________
License No.

__________________________________________________________
Address

______________________________________________________________________________
Suite

__________________________________________________________
City, State, Zip

____________________________________________ ________________________________
Telephone Number
Fax Number

__________________________________________________________
Signature

______________________________________________________________________________
Date of Execution

SECTION VI – MEDICAL DISABILITY CRITERIA
SECTION V – MEDICAL PROFESSIONAL CERTIFICATION (សម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតប្រើប្រាស់ តែប៉ុណ្
ណោះ)

MOBILITY IMPAIRMENTS

Qualiﬁed health care professionals who may certify disabilities listed in SECTION VI:
M.D. & D.O. – ALL IMPAIRMENTS, ALL CATEGORIES

AUDIOLOGIST – HEARING IMPAIRMENTS O , P ONLY

CHIROPRACTORS – MOBILITY IMPAIRMENTS A , B , D ONLY

PODIATRIST – MOBILITY IMPAIRMENTS A , B , C, D ONLY

OPTOMETRIST – VISUAL IMPAIRMENTS K, L ONLY

CLINICAL PSYCHOLOGISTS – MENTAL IMPAIRMENTS
M, N ONLY

In order to certify an individual for the Disabled TAP card you must:
> Agree to only certify, as eligible, those individuals who meet the criteria in SECTION VI.
>	Upon request, provide veriﬁcation of the information contained on this application to qualifying agency.
> Possess the proper professional degree and be licensed in California.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

ﬁbrous ankylosis, joint subluxation or instability of both hands, one hand and foot, or amputation at
or above tarsal region.

E	Stroke: Causing Pseudobulbar Palsy, sustained functional motor deﬁcit of gross/dexterous movement
or gait, ataxia affecting two extremities.

PHYSICAL IMPAIRMENTS

I hereby certify that the applicant’s Medical Disability Criteria deﬁned in SECTION VI is/are (circle all letters that apply)

A

A Non-ambulatory: Requires use of a wheelchair.
B Mobility-Aided: Requires use of an AFO or larger leg brace, walker, or crutches to achieve mobility.
C Arthritis: Therapeutic Grade III or worse, Functional Class III or worse, Anatomical Grade III or worse.
D	Amputation/Deformity: Traumatic loss of muscle mass or tendons or x-ray evidence of bony or

P

F Respiratory: Class III or greater.
G Cardiac: Vascular impairments of Functional Class III or IV and Therapeutic Class C, D or E.
H Dialysis: Individuals who require kidney dialysis to live.
I Neurological Impairments: As contained in Disability Evaluation Under Social Security Publication.
J	Chronic Progressive Debilitating Disorders: Diseases that are characterized by chronic symptoms

such as fatigue, weakness, weight loss, pain and changes in mental status which interfere in daily living
activities and signiﬁcantly impair mobility.
> Progressive and uncontrollable malignancies
		
> Advanced connective tissue disease such as Lupus Eythematousus, Sclerodema or Polyarteritis Nodosa
		
> Symptomatic HIV: (AIDS or ARC) in CDC deﬁned clinical group IV, Subgroups A-E
		

In the space provided below, doctor must indicate in detail applicant’s disability. (Required)

VISUAL IMPAIRMENTS

K Legally Blind.
L	Visual Acuity: No better than 20/200 after correction in best eye, or visual ﬁeld is contracted to 10 degrees
or less from point of ﬁxation or subtends to angle no greater than 20 degrees.

In my professional judgment the applicant’s disability is expected to continue for (

) years, (

) months.

(Note: TAP Identiﬁcation Cards will not be issued for less than 3 months or more than 3 years.)
I understand that failure to certify applicant disabilities in accordance with the above guidelines will result in cancellation of my
certiﬁcation privileges. I am legally licensed _________________________________________________ as a in the State of California and
ENTER TITLE OF QUALIFIED PROFESSION

under the penalty of perjury,I hereby declare that the information provided is true and correct.

MENTAL IMPAIRMENTS

M	
Mental/Emotional: Individual with a mental or emotional impairment listed in Diagnostic and Statistical

Manual IV of the American Psychiatric Association, the severity of which meets or exceeds standards
outlined in the Disability Evaluation Under Social Security Publication. Disability must have been present
for at least 3 months and be expected to continue for at least 3 months past the application date.

N Autism: Syndrome consisting of withdrawal, inadequate social relationships, language disturbance and
monotonously repetitive motor behavior.

HEARING IMPAIRMENTS

O Total deafness.
P Persons whose hearing loss is 70 dba or greater in the 1000 and 2000 Hz ranges.
										

See back for more information. 

