THAI

ใบสมัครบัตรประจ�ำตัวคนพิการ TAP
โปรแกรมบัตร TAP ส�ำหรับคนพิการ LACTOA ท�ำให้ผโู ้ ดยสารที่พิการสามารถท�ำคุณสมบั ส่ วนที่ 1 – รายละเอียดรู ปถ่าย
ติเพื่อจ่ายค่าโดยสารแบบลดราคากับผูด้ ำ� เนินการขนส่ งทั้งหมดใน Los Angeles ได้ง่ายขึ้น >	
(ยกเว้นบริ การ Dial-a-Ride) โทร 866.827.8646 ส�ำหรับข้อก�ำหนดในการมีสิทธิรับบัตร ใบสมัครทั้งหมดที่มีรูปถ่ายที่ไม่เป็ นไปตามแนวทางที่ระบุดา้ นล่างจะไม่ผา่ นการ
พิจารณา
นี้หรื อหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การยื่นใบสมัครของคุณ
ใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมยื่นต้องมีสิ่งต่อไปนี้:
>	ค่าสมัครแบบคืนไม่ได้ 2 ดอลลาร์ ถ้าสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งเช็คหรือธนาณัติที่สั่งจ่ายถึง Metro
>	รูปหน้าเต็มขนาด 2" × 2" หรือ 1" × 1¼" (ไม่สวมหมวกหรือแว่นกันแดด) บนกระดาษภาพถ่ายที่แปะในช่องว่างในส่วนที่ 1
>	แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์: ส่วนที่ 1, 2 และ 3 สำ�หรับผู้สมัครทั้งหมดและส่วนที่ 4 และ 5 สำ�หรับผู้สมัครที่พิการทางการแพทย์และมีคุณสมบัติ
>	สำ�เนาใบขับขี่รัฐแคลิฟอร์เนียหรือบัตรประจำ�ตัวรัฐแคลิฟอร์เนียและเอกสารที่แสดงการมีสิทธิในส่วนที่ 3 สำ�หรับผู้สมัครทุกรายยกเว้นผู้สมัครที่พิการทางการแพทย์

>	ผส
ู ้ มัครทุกคนจ�ำเป็ นต้องกรอกส่ วนที่ 1, 2 และ 3 และให้บตั รประจ�ำตัวที่ถกู ต้องและมีรูปถ่าย
>	หากผูส
้ มัครมีความพิการทางการแพทย์ที่มคี ณ
ุ สมบัติ (ดูส่วนที่ 3) ผูส้ มัครจะต้องกรอกส่ วนที่

4 ด้วยและต้องขอใบรับรองแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอืน
่ ที่ได้รับการรับรองเพือ่ กรอกและลงนาม
ในส่ วนที่ 5 ให้สมบูรณ์
>	คา่ สมัครแบบคืนไม่ได้ 2 ดอลลาร์ ถ้าสมัครทางไปรษณี ย ์ โปรดส่ งเช็คหรื อธนาณัติที่สง่ั จ่าย
ถึง Metro
>	สำ� เนาใบขับขี่รัฐแคลิฟอร์ เนี ยและเอกสารที่แสดงการมีสิทธิ ในส่ วนที่ 3 ส�ำหรับผูส
้ มัคร

ยื่นใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ด้วยตัวเองที่ศูนย์ลูกค้า Metro ที่มีรายชื่อด้านล่างหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่:
>	TAP Reduced Fare O;ce

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

บัตร TAP สำ�หรับคนพิการ LACTOA จะถูกส่งให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติภายใน 20 วันทำ�การหลังการตรวจสอบ หน่วยงาน LACTOA สงวนสิทธิตัดสินใจท้ายสุดเกี่ยวกับการมีสิทธิ
รับบัตร TAP สำ�หรับผู้พิการ ใบสมัครมีไว้สำ�หรับการใช้ภายในและจะไม่ถูกเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ บัตรนี้โอนไม่ได้

East Los Angeles
4501-B Whittier Bl
Los Angeles, CA

Union Station East
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA

>
>

รู ปหน้าเต็มเท่านั้น
ขนาดรู ปถ่าย 2" × 2" หรื อ

		 1" × 1 ¼"

> ไม่สวมหมวกหรื อแว่นกันแดด
>	ขนาดรู ปต้องพอดีกบ
ั ช่องว่างที่

จัดให้ (ตัดให้พอดี)

1" × 1¼"

>	รูปต้องใช้กระดาษส�ำหรับรู ป

ทุกรายยกเว้นผูส้ มัครที่พิการทางการแพทย์
>	ยน
่ื ใบสมัครด้วยตัวเองหรื อทางไปรษณีย ์ (ดูหน้าสุดท้าย)

ถ่ายโดยเฉพาะและห้ามถ่าย
เอกสาร

2" × 2"

ส่ วนที่ 2 – ข้อมูลผูส้ มัคร (ที่ผสู ้ มัครต้องกรอกเอง)

ตำ�แหน่งที่ตั้งศูนย์ลูกค้า METRO (ที่รับใบสมัครรับบัตรประจำ�ตัว TAP ผู้พิการ LACTOA)
Baldwin Hills/Crenshaw
3650 Martin Luther King Bl
Ste 189
Los Angeles, CA

แปะรู ปถ่ายในช่องว่าง

ข้อแนะน�ำในการสมัคร

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

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าชม taptogo.net
866.827.8646

__________________________________________________________

___________________________________________

นามสกุล

ชื่อ

__________________________________________________________

___________________________________________

ที่อยู่ ถนน

อพาร์ทเมนท์เลขที่

__________________________________________________________

___________________________________________

อีเมล

วันเกิด

________________________________

ชื่อกลาง/ค�ำน�ำหน้า
________________________________

เมือง | รัฐ | รหัส
________________________________

หมายเลขโทรศัพท์

	
ข้าพเจ้ารับรองภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้ให้น้ นั ถูกต้อง ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าอาจสูญเสี ยสิ ทธิการใช้บตั รโดยสาร TAP แบบลดราคาถ้า

ข้าพเจ้าใช้บตั รในทางผิดหรื อถ้าข้าพเจ้าท�ำเครื่ องหมาย ติดฉลากหรื อท�ำให้ทรัพย์สินหน่วยงานขนส่ งเสี ยหาย

______________________________________________________________________________________________________

ลายเซ็นผู้สมัคร

______________________________

วันที่

ส่ วนที่ 3 – เกณฑ์การมีสิทธิและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์
ผูส้ มัครมีสิทธิรับบัตร TAP ส�ำหรับคนพิการ LACTOA ถ้าหนึ่งในเกณฑ์ต่อไปนี้ตรงกับผูส้ มัคร
หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ มีคุณสมบัติเข้ าเกณฑ์ หนึ่งในหมวดหมู่ต่อไปนีต้ ้ องยื่นส�ำเนาเอกสารเพื่อแสดงสิ ทธิ และใบขับขี่รัฐแคลิฟอร์ เนียที่ เป็ นปั จจุบันหรื อบัตรประจ�ำตัวรั ฐแคลิฟอร์ เนีย
ข้าพเจ้ามีบตั รประจ�ำตัว Medicare (บัตร Medi-Cal ใช้ไม่ได้)
			 ______	
ขา้ พเจ้ามีใบเสร็ จป้ ายทะเบียน DMV แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่สมบูรณ์ (ต้องมีวนั ที่ “มีผลถึง” ถึงจะใช้ได้) หรื อบัตรประจ�ำตัวทหารผ่านศึกที่พิการ
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
			 ______	
ขา้ พเจ้าได้รับรายได้เสริ มประกันสังคม [SSI] หรื อสวัสดิการประกันสังคมส�ำหรับผูพ้ ิการ [SSDI] (ส�ำเนาจดหมายการรับสวัสดิการ จดหมายการปรับเปลี่ยน
สวัสดิการ เช็คสวัสดิการ)
			 ______	
ขา้ พเจ้าเป็ นนักศึกษาที่รับการศึกษาพิเศษในโปรแกรมเคาน์ต้ ี Los Angeles (จดหมายรับรองบนหัวกระดาษที่ครู โปรแกรมการศึกษาพิเศษเซ็นก�ำกับ)
			 ______

				
16-0582EH ©2015 LACMTA

			 ______
				

หากคุณมีคุณสมบัตติ รงตามข้ อก�ำหนดทีร่ ะบุด้านบน คุณสามารถหยุดทีน่ ี่
ฉันมีความพิการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามการพิการประกันสังคม (ต้องกรอกส่ วนที่ 4 และ 5 ให้สมบูรณ์)

ไปส่ วนที่ และ
4

5

									

ดูด้านในเพื่อกรอกใบสมัครให้ สมบูรณ์



THAI

กรอกด้านน ี ส้ ำ�หรับเกณฑ์การพ กิ ารทางการแพทย์ท ีม่ คี ณุ สมบัต เิ ท่านั น้
ส่วนที่ 4 – การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ (จำ�เป็นต้องมีสำ�หรับเกณฑ์การพิการทางการแพทย์เท่านั้น)

MEDICAL PROFESSIONAL INFORMATION

ต ามที่ข้าพเจ้าสมัครรับบัตร TAP สำ�หรับคนพิการ LACTOA ข้าพเจ้าอนุญาตในที่นี้ให้แพทย์ _____________________________________ เปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆเกี่ยวกับการพิการของข้าพเจ้าให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบ ข้อมูลที่เปิดเผยจะใช้เพื่อยืนยันสถานะการเป็นผู้ป่วยของข้าพเจ้าและการกำ�หนดประเภทการพิการของข้าพเจ้า

__________________________________________________________
Doctor’s Full Name

______________________________________________________________________________
License No.

__________________________________________________________
Address

______________________________________________________________________________
Suite

__________________________________________________________
City, State, Zip

___________________________________________
Telephone Number

__________________________________________________________
Signature

______________________________________________________________________________
Date of Execution

	
ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้ามีสิทธิรับสำ�เนาสิทธินี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าอาจเพิกถอนสิทธินี้ได้ตลอดเวลา หากข้าพเจ้าไม่ได้ทำ�การเพิกถอนแบบฟอร์มนี้จะอนุญาตให้บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพที่

รับรองอาการพิการของข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 60 วันหลังวันที่ที่ปรากฏด้านล่าง
_________________________________________________________

______________________________________________

ชื่อผู้สมัคร (ตัวพิมพ์)

ลายเซ็นผู้สมัคร

SECTION 5 – MEDICAL PROFESSIONAL CERTIFICATION

__________________________

วันที่

(สำ�หรับให้แพทย์กรอกเท่านั้น)

SECTION 6 – MEDICAL DISABILITY CRITERIA

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

MOBILITY IMPAIRMENTS

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
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.

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

A

________________________________
Fax Number

PHYSICAL IMPAIRMENTS

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

P

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

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 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.

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.

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. 

