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កម្ម វ ិធីប័ណ្ណថែប TAP សម្រាប់សិស្សរ�ៀនមុខរបរវ ិជ្ជាជីវៈ/មហាវ ិទ្យាល័យ
								
ផ្នែក I – ការបញ្ជាក់កម្រិតទំហំរ ូបថត
ឱ្យកាន់ តែងាយស្រួ លឡ�ើងសម្រាប់សិស្សរ�ៀនវ ិជ្ជាជីវៈ/មហាវ ិទ្យាល័យ
>	ពាក្យសុំទាង
							
ំ ឡាយណាជាមួ យរ ូបថត ដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ ណែ
ដ�ើម្បីឱ្យមានលក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ចំពោះថ្លៃឈ្ល
ច
លៃ មេត្រូ
នួ យានជំនិះដែលបញ្ ុះតម្
Metro ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម ឬតម្រូវការទាមទារស្ តីពីភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់
សូ មហៅទូ រស័ព្ទលេខ៖ 866.827.8646។.

							

សេចក្ តីណែនាំអំពីការដាក់ពាក្យសុំ

					
		
>	បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំទាង
ំ អស់តម្រូវឱ្យបំពេញ ផ្នែក I, II និង III

		
					
នៃពាក្យសុនេ
ំ ះ ហ�ើយផ្ត ល់ជូនឯកសារថតចម្ល ង ID
							
មានរ ូបថតដែលមានសុពលភាព។
							
							

នាំនានាដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ
នឹងមិនត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណ�ើរកា

បិទភ្ជាប់រ ូបថតក្នុងប្រអប់
> រ ូបថតម�ើលឃ�ើញផ្ទៃមុខពេញលេញ

> ទំហំរ ូបថត 2” × 2” ឬ 1” × 1¼”
> មិនពាក់មួក ឬវែនតាការពារពន្លឺថ្ងៃ
>	រ ូបថតត្រូវដាក់ត្វរូ នឹងទីកន្លែងដែលបា
នផ្ត ល់ជូន (កាត់តម្រឹមតាមទំហំ)
>	រ ូបថតត្រូវមាននៅល�ើក្រដាសរ ូបថត
មិនមែននៅល�ើក្រដាសថតចម្ល ងឡ�ើយ

1" × 1¼"

2" × 2"

ផ្នែក II – ព័ត៌មានអំពីបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ (ត្រូវបំពេញដោយបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ)
នាមត្រកូ ល

		
នាមខ្ លួន			

ឈ្មោះហៅកណ្
តា ល/ឈ្មោះហៅកណ្
តា លសរសេរកាត់

អាសយដ្ឋានផ្វលូ

						

Apt #

City | State | Zip			
ឈ្មោះសាលា		
អាសយដ្ឋានផ្វលូ

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណ�ើត			

					

						

លេខទូ រស័ព្ទ
អ៊ីម៉ែល
City | State | Zip

ផ្នែក III – លក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ និងកាលបរ ិច្ឆេទដាក់ពាក្យសុំ
បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំដែលមានគុណសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ អាចបញ្ជូ នពាក្យសុំនានាសម្រាប់ប័ណ្ណថេប TAP សម្រាប់សិស្សរ�ៀនវ ិជ្ជាជីវៈ/មហាវ ិទ្យាល័យ គ្រប់ពេលវេលានៅអំឡុ ងពេលវគ្គ សិក្សានៅសាលាបច្ចុប្បន្នរបស់
ពួ កគេ។ រោយពេលអនុមត
័ យល់ព្រម បេក្ខ ជននឹងទទួ លបានកាតដែលផុតកំណត់រយៈពេលមួ យឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃចេញការអនុម័ត។
និស្សិតមហាវ ិទ្យាល័យមិនទាន់បានទទួ លសញ្ញាប័ត្រ ឬនិស្សិតមហាវ ិទ្យាល័យបានទទួ លសញ្ញាប័ត្រ ត្រូវផ្តល់ជូនភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀននៅសាលាដែលទទួ លស្គា ល់ជាផ្ លូវការនៅ
ខោនធីឡូ សអាន់ដ្យ័ឡេស Los Angeles County។ និស្សិតមហាវ ិទ្យាល័យមិនទាន់បានទទួ លសញ្ញាប័ត្រ ត្រូវបានចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀនយ៉ា ងតិចចំនួន 12 វគ្គ ឬ 12 ម៉ោ ងនៃការសិក្សាក្នុងថ្នាក់
ក្នុងមួ យសប្តាហ៍ ដែលមានរយៈពេលយ៉ា ងតិចចំនួន 3 ខែ បន្តគ្នា។ និស្សិតមហាវ ិទ្យាល័យបានទទួ លសញ្ញាប័ត្រ ត្រូវបានចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀនយ៉ា ងតិចចំនួន 8 វគ្គ នៃការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ ក្នុងមួ យសប្តាហ៍
ដែលមានរយៈពេលយ៉ា ងតិចចំនួន 3 ខែ បន្តគ្នា។ ប�ើលោកអ្ន កត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្ម វ ិធីរដូវក្ដៅ (មិថុនា ដល់សីហា) ដែលបំពេញរយៈពេលតិចជាង 3 ខែ និង/ឬ 12 វគ្គ នោះ លោកអ្ន កនៅតែអាចមានល
ក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ ប�ើលោកអ្ន កបានបំពេញតម្រូវការទាមទារភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ នៅក្នុងរយៈពេលនិទាឃរដូ វ (មីនា ដល់ឧសភា) ជាមុន។ ប�ើករណីដូចនេះ ទាំងឯកសារកម្ម វ ិធីរដូវក្ដៅ និងនិទាឃរ
ដូ វត្រូវបញ្ជូ នជាមួ យពាក្យសុំនេះ។
បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវរាប់បញ្ លឯកសារមួ
ចូ
យក្នុងចំណោមឯកសារនានាជាបន្ត បន្ទា ប់ ដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងក្រោម ដែលបញ្ជាក់ភស្តុតាងភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ស្របតាមការកំ
ណត់អត្តសញ្ញាណរ ូបថតដែលមានសុពលភាព ឬការថតចម្ល ងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរ ូបថត ប�ើការដាក់ពាក្យសុំតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍។ សម្គា ល់៖ ឯកសារត្រូវបង្ហាញកាលបរ ិច្ឆេ ទចាប់ផ្ត ើម
និងបញ្ច ប់សម្រាប់ថ្នាក់រ�ៀននានា។

			 ______

បង្កាន់ដៃចុះឈ្មោះ/បង្កាន់ដៃថ្លៃឈ្ល
ចូ
ក្សានៅសាលា, កម្ម វ ិធីនៅថ្នាក់រ�ៀន និងវគ្គ នានា។
នួ បច្ចុប្បន្ន ដែលរាប់បញ្ លរយៈពេលសិ

			 ______	
ព្រីនឬបោះពុម្ពចេញតាមកុំព្យូទ័រដែលបង្ហាញវគ្គ ចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀន និង/ឬ ម៉ោ ងនៅថ្នាក់រ�ៀន។ ឯកសារនេះ ត្រូវមានបោះត្រាពីកា រ ិយាល័យចុះបញ្ជីឈ្មោះ។
			 ______

កិច្ចសន្យា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្ន រវាងលោកអ្ន ក និងសាលា ដែលបង្ហាញវគ្គ ចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀន និងម៉ោ ងនៅថ្នាក់រ�ៀន។

			 ______

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ឬលិខិតបញ្ជាក់ចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀនបច្ចុប្បន្ន ដែលបង្ហាញវគ្គ ចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀន និង/ឬ ម៉ោ ងនៅថ្នាក់រ�ៀន។

			 ______	
លិខិតមានក្បាលលិខតរ
ិ បស់សាលា ដែលមានហត្ថលេខាច្បាប់ដ�ើមពីមន្ត្ រីសាលា ដែលបញ្ជាក់អំពីកាលបរ ិច្ឆេ ទចាប់ផ្តើម និងបញ្ច ប់ការសិក្សា និងការបង្ហាញចំនួនវគ្គ សរុប និង/ឬ
ចំនួនថ្ងៃ និងម៉ោ ងមកចូ លរ�ៀន។ ការថតចម្ល ងលិខត
ិ ពីសាលា នឹងមិនទទួ លយកបានទេ។

	ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចបាត់បង់ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណថេប TAP ថ្លៃ ឈ្ នួលយានជំនិះដែលបញ្ ុះតម្
ច
លៃ របស់ខ្ញុំ ប�ើខ្ញុំប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវចំពោះប័ណ្ណនេះ ឬប�ើខ្ញុំគូ សសញ្ញាសម្គា ល់
បិទស្លា ក ឬធ្វ ើឱ្យខូ ចទ្រព្យសម្បត្ តិទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូ ន។ តាមន័យនេះ ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលបានផ្ត ល់ជូននៅផ្នែកម្ខា ងទ�ៀត គឺពិតជាត្រឹមត្រូវ។
ហត្ថលេខាបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ					

កាលបរ ិច្ឆេ ទ

CAMBODIAN

ការបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់លោកអ្ន ក
ពាក្យសុដែ
ំ លបានបំពេញ បានរ�ៀបចំរ ួចហ�ើយសម្រាប់ការបញ្ជូ ន មានដូ ចខាងក្រោម៖
>	ថ្លៃ ឈ្ នួលពាក្យសុំ $1 ដុល្លារ ដែលមិនអាចសងមកវ ិញបាន។ ប�ើការដាក់ពាក្យសុំតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍នោះ សូ មផ្ញើជូនសែក ឬការផ្ញើប្រាក់តាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍

ដែលអាចបង់ប្រាក់បានជូ នទៅមេត្រូ Metro។
>	រ ូបថតផ្ទៃមុខពេញលេញថ្មី 2” × 2” ឬ 1” × 1¼” (មិនពាក់មួក ឬវែនតាការពារពន្លឺថ្ងៃ ) ដែលកឹបភ្ជាប់នឹងប្រអប់ក្នុង ផ្នែក I
>	ទម្រង់ពាក្យសុំដែលបានបំពេញ៖ ផ្នែក I, II និង III ។
>	ការថតចម្ល ងប័ណ្ណសំគាល់ខ្ លួនមានរ ូបថតដែលមានសុពលភាព (ឧទាហរណ៍.អាជ្ញាប័ណ្ណប�ើកបរយានយន្តរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា California

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសំគាល់ខ្ លួនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា California ID មានរ ូបថតពីសាលា ឬលិខត
ិ ឆ្ល ងដែន)។
>	ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀនពេញម៉ោ ង។

បញ្ជូ នកញ្ច ប់ពាក្យសុដែ
ំ លបានបំពេញរបស់លោកអ្ន កដោយផ្ទាល់ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌ លអតិថិជនមេត្រូ (Metro Customer Centers)
ដែលមានរាយបញ្ជីជាបន្ត បន្ទា ប់ដូចខាងក្រោម ឬក៏បញ្ជូ នតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ ជូ នទៅ៖
> TAP Reduced Fare Office

One Gateway Plaza

Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952
ប័ណ្ណថេប TAP ថ្លៃឈ្ល
ច
លៃ នឹងត្រូវបញ្ នតាមប៉
ចូ
ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍ជូនចំពោះបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ បន្ទា ប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្វរូ បានបញ្ច ប់។
នួ យានជំនិះដែលបញ្ ុះតម្
រយៈពេលដំណ�ើរការធម្ម តាគឺ 20 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ សម្រាប់ពាក្យសុំនានាដែលបានដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌ លអតិថិជនមេត្រូ (Metro Customer Centers) ។
សូ មអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាបន្ថែ មទ�ៀត សម្រាប់ពាក្យសុំនានាដែលផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍។

មជ្ឈមណ្ឌលអតិថិជនមេត្រូ (ដែលទទួ លយកពាក្យសុំប័ណ្ណថេប TAP សម្រាប់សិស្សរ�ៀនមុខរបរវ ិជ្ជាជីវៈ/មហាវ ិទ្យាល័យ)
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

ប័ណ្ណថេប TAP CARDS ដែលបាត់បង់ លួច ឬបាក់បែកខូ ចខាត
>	ហៅទូ រស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌ លសេវាកម្ម ថេប TAP Service Center បន្ទា ន់តាមលេខ៖ 866 ។ 827.8646 ដ�ើម្បីរាយការណ៍អំពីប័ណ្ណថេប TAP ដែលបាត់បង់ លួ ច

ឬបាក់ បែកខូ ចខាត។
>	បង់ប្រាក់ថ្លៃ ប្ តូរប័ណ្ណ ដែលមិនអាចសងមកវ ិញបាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម
សូ មចូ លទស្សនាវែបសាយ៖ taptogo.net
866.827.8646

