VIETNAMESE

Đơn Ghi Danh Thẻ TAP Cho Người Cao Niên
1. HÌNH CHỤP (BẮT BUỘC)
> Chỉ dùng hình thẻ chụp rõ khuôn mặt
> Cỡ hình 2” × 2” hoặc 1” × 1¼”
> Khi chụp không được đội mũ hoặc đeo kính mát

Dán hình vào
trong ô dán
hình.

> Hình phải vừa với ô dán hình (cắt theo kích cỡ)

1" × 1 1/4"

>H
 ình phải được in trên giấy in ảnh không dùng
hình in trên giấy photocopy
2" × 2"

2. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ
______________________________________________

Họ

__________________________________________

Tên

______________________________________________

Địa Chỉ Đường
______________________________________________

Email

__________________________________________

Căn hộ #
__________________________________________

Ngày Sinh

___________________________________________

Tên Đệm/Viết Tắt
___________________________________________

Thành phố, Tiểu Bang, Mã Zip
___________________________________________

Số Điện Thoại

3. BẰNG CHỨNG CHO TUỔI THỰC
> Vui lòng chọn nhóm tuổi:
62-64 tuổi
từ 65 tuổi trở lên
Lưu ý: Nhóm tuổi cao niên được giảm giá vé còn tùy thuộc vào những cơ quan vận chuyển khách
hàng khác nhau. Tham khảo trang taptogo.net để biết những nhóm tuổi hợp lệ.
>Đ
 ính kèm một bản sao của bằng chứng cho tuổi thực (ví dụ thẻ căn cước California, bằng lái xe
California, hộ chiếu, hoặc giấy khai sanh đi kèm giấy chứng minh nhận dạng có ảnh).

4. CHỮ KÝ
	
Tôi hiểu rằng tôi có thể mất quyền sử dụng thẻ TAP Giảm Giá Vé nếu tôi sử dụng thẻ sai mục đích, hoặc nếu tôi
đánh dấu, dán nhãn tên hoặc làm hư hại tài sản của cơ quan vận chuyển. Tôi xin xác nhận rằng những thông tin
đã cung cấp trên đây là đúng và hiểu rằng tôi không được chuyển quyền sử dụng thẻ của tôi cho người khác.
________________________________________________________________________________________

Chữ Ký Đương Đơn		
															

___________________________________________

Ngày
Xem mặt sau để biết thêm chi tiết.

VIETNAMESE

THÔNG TIN BỔ SUNG
Đương đơn hội đủ điều kiện có thể nộp đơn ghi danh thẻ TAP cho Người Cao Niên vào bất cứ lúc nào trong năm.
Các đương đơn là Người Cao Niên Hội Đủ Điều Kiện sẽ nhận một thẻ TAP mà sẽ hết hạn vào tháng kế tiếp sau
tháng sinh nhật 65 tuổi của họ (nếu phù hợp) hoặc cứ mỗi chu kỳ mười năm (tùy theo thời hạn nào đến trễ hơn).
DANH MỤC GIẤY TỜ CẦN CHO VIỆC GHI DANH
Một hồ sơ ghi danh đã điền đầy đủ phải kèm những mục sau:
Một hình thẻ mới nhất chụp rõ khuôn mặt cỡ 2” × 2” hoặc 1” × 1¼” (khi chụp không đội mũ hoặc đeo
kính mát) được dán vào ô dán hình ở phần I.
Một mẫu đơn ghi danh đã điền hoàn thiện: từ phần I đến hết phần IV.
Bản sao của giấy chứng minh nhận dạng có ảnh hợp lệ (ví dụ bằng lái xe California, thẻ căn cước tiểu 		
bang California, hoặc hộ chiếu).
Quý vị vui lòng đích thân đến nộp bộ hồ sơ đầy đủ của quý vị cho một trong các Trung Tâm Chăm Sóc Khách
Hàng Metro được liệt kê ở dưới đây hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến:
>	TAP Reduced Fare Office
One Gateway Plaza
Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952
Các thẻ TAP Giảm Giá Vé sẽ được gửi qua đường bưu điện đến cho những đương đơn hội đủ điều kiện sau
khi thủ tục xác nhận đã được hoàn tất. Thời gian giải quyết hồ sơ thường mất 20 ngày làm việc đối với các
hồ sơ ghi danh được nộp trực tiếp cho một Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Metro . Đối với các hồ sơ ghi
danh gửi qua đường bưu điện, vui lòng chờ thêm một thời gian.
CÁC TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG METRO (NHẬN GHI DANH THẺ TAP CHO NGƯỜI CAO NIÊN)
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

NẾU THẺ TAP BỊ MẤT, BỊ LẤY CẮP HOẶC HƯ HỎNG
>	Hãy gọi ngay lập tức cho Trung Tâm Dịch Vụ TAP số 866.827.8646 để khai báo về việc thẻ TAP bị mất, bị
lấy cắp hoặc hư hỏng.
>	Đóng một khoản lệ phí không hoàn lại là $5 để cấp lại thẻ.
ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
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Hãy vào taptogo.net
866.827.8646

