CAMBODIAN

ពាក្យសុំប័ណ្ណថែប TAP Card សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ K-12
កម្ម វ ិធី បណ
័ ្ណ ថែប K-12 TAP ធ្វ ឱ
ើ ្យកាន់ តែងាយស្រួ លឡ�ើងសម្រាប់សស
ិ ្សរ�ៀនថ្នាក់ K-12 ដ�ើម ្បីឱ ្យមានលក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រ ប់គ្រាន់ចំពោះថ្លៃឈ្ នួលយានជំនះិ ដែលបញ្ ុះតម្
ច
លៃ មេត្
រ ូ Metro ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម សូ មហៅទូ រស័ព្ទលេខ៖ 866.827.8646 ។

សេចក្ តីណែនាំអំពីការដាក់ពាក្យសុំ
>	បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំទាង
ំ អស់ តម្រូវឱ្យបំពេញ ផ្នែក I និង II នៃពាក្យសុំនេះ។
>	ID មានរ ូបថត ឬ ID សាលា អាចតម្រូវឱ្យមាន ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យទិញប័ណ្ណថេប TAP សម្រាប់សិស្សរ�ៀនថ្នាក់ 9-12 ។

ផ្នែក I – ព័ត៌មានអំពីបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ
នាមត្រកូ ល		

នាមខ្ លួន			
	ឈ្មោះហៅកណ្
តា ល/ឈ្មោះហៅកណ្
តា លសរសេរកាត់

អាសយដ្ឋានផ្វ							
លូ

Apt #

ទីក្រុង | រដ្ឋ | ហ្ស៊ីប		

លេខទូ រស័ព្ទ

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណ�ើត				

ឈ្មោះសាលា						

អ៊ីម៉ែល

អាសយដ្ឋានផ្វ							
លូ

ទីក្រុង | រដ្ឋ | ហ្ស៊ីប

ផ្នែក II – លក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យអំពីភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់
បំពេញព័ត៌មានអំពីកម្រិតថ្នាក់ ដែលត្រឹមត្រូវ ដូ ចខាងក្រោម។
	
សិស្សរ�ៀនថ្នាក់ 9-12

 ័ណ្ណថេបសម្រាប់សិស្សរ�ៀនថ្នាក់ 9-12 TAP មានសុពលភាពតែនៅពេលណាមាន ID មានរ ូបថតសាលាថ្មីៗ ឬ ID មានរ ូបថតដែលមានសុពលភាពផ្សេងៗ
ប
ទ�ៀត។
> សូ មបង្ហាញថ្នាក់នៃការចុះឈ្មោះរ�ៀននាពេលថ្មីៗ៖ _________________ (ឧទាហរណ៍៖ ថ្នាក់ទី 9)
>	សូមបង្ហាញអំពីខែនៃការឱ្យឡ�ើងថ្នាក់បន្ទា ប់ ដែលជាខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំសិក្សានៅសាលានាពេលថ្មីៗ របស់លោកអ្ន ក៖ _________________ (ឧទាហរណ៍៖

មិថុនា)
	
សិស្សថ្នាក់ K-8

សិស្សថា្ន ក់ K-8 មិនតម្រូវឱ្យកាន់ ID មានរ ូបថត ជាមួ យប័ណ្ណថេប TAP របស់ពួកគឡ�ើយ។
> សូ មបង្ហាញថ្នាក់នៃការចុះឈ្មោះរ�ៀននាពេលថ្មីៗ៖ _________________ (ឧទាហរណ៍៖ ថ្នាក់ទី 5)
>	សូមបង្ហាញអំពីខែនៃការឱ្យឡ�ើងថ្នាក់បន្ទា ប់ ដែលជាខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំសិក្សានៅសាលានាពេលថ្មីៗ របស់លោកអ្ន ក៖ _________________ (ឧទាហរណ៍៖

មិថុនា)
សិស្សថ្នាក់ K-8 និង 9-12 ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅសាលាបឋមសិក្សា, អនុ វ ិទ្យាល័យ ឬវ ិទ្យាល័យដែលទទួ លស្គាល់ជាផ្វការនៅខោនធី
លូ
នៃរដ្ឋឡូសសាន់ដ្យ័រលេស
Los Angeles County ។
បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំនានា ត្រូវរាប់បញ្ លឯកសារមួ
ចូ
យនៃឯកសារនានាជាបន្ត បន្ទា ប់ ដែលរ�ៀបរាប់ដូចខាងក្រោម។
			 ________ ប័ណ្ណរបាយការណ៍ថ្មី (ថតចម្ល ង)
			 ________	ID សាលាដែលមានសុពលភាពថ្មី (ថតចម្ល ង)
			 ________ ព្រីនឬបោះពុម្ពចេញតាមកុំព្យូ ទ័រដែលបង្ហាញវគ្គចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀន និង/ឬកម្ម វ ិធីរ�ៀននៅក្នុងថ្នាក់ (ថតចម្ល ង)
			 ________ លិខិតមានក្បាលលិខិតសាលា ដែលមានហត្ថលេខាតាមច្បាប់ដ�ើមពីមន្ត្ រីសាលា

សូ មពិនិត្យម�ើលផ្នែកខាងក្រោយដ�ើម្បីបំពេញពាក្យសុំ។
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កាលបរ ិច្ឆេទដ�ើម្បីដាក់ពាក្យសុំ
បេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំថ្នាក់ K-12 ដែលមានគុណសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់ អាចបញ្ជូ នពាក្យសុំនានាសម្រាប់ប័ណ្ណថេប TAP សិស្សថ្នាក់ K-12គ្រប់ពេលវេលានៅអំឡុ ងឆ្នាំ
នេះ។ ប័ណ្ណថេប TAP នេះ នឹងផុតសុពលភាពនៅពេល បញ្ច ប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី 8 ឬ 12 (ដែលសមរម្យ) ឬជារ�ៀងរាល់បីឆ្នាំ (ណាមួ យដែលក�ើតឡ�ើងមុន)

ការបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់លោកអ្ន ក
ពាក្យសុំដែលត្រូវបំពេញ មានដូ ចខាងក្រោម៖
>	ទម្រង់ពាក្យសុំដែលត្រូវបំពេញ៖ ផ្នែក I និង II ។
>ឯ
 កសារមួ យនៃឯកសារនានាជាបន្ត បន្ទា ប់នេះ៖

			 ________ ថតចម្ល ងប័ណ្ណរបាយការណ៍ថ្មី
			 ________ ថតចម្ល ង ID សាលាដែលមានសុពលភាពថ្មី
			 ________ ថតចម្ល ងកម្ម វ ិធីរ�ៀននៅក្នុងថ្នាក់ និង/ឬ ព្រីនឬបោះពុម្ពចេញតាមកុំព្យូ ទ័រដែលបង្ហាញវគ្គចុះឈ្មោះចូ លរ�ៀន
			 ________ លិខិតមានក្បាលលិខិតសាលា ដែលមានហត្ថលេខាតាមច្បាប់ដ�ើមពីមន្ត្ រីសាលា
បញ្ជូ នកញ្ច ប់ពាក្យសុំដែលបានបំពេញរបស់លោកអ្ន កដោយផ្ទាល់ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌ លអតិថិជនមេត្រូ (Metro Customer Centers) ដែលមានរាយបញ្ ជីជាបន្ត ប
ន្ទា ប់ដូចខាងក្រោម ឬក៏បញ្ជូ នតាមប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍ ជូ នទៅ៖
> TAP Reduced Fare Office

One Gateway Plaza

Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952
កាត TAP របស់សិស្សនឹងត្រូវផ្ញើជូនទៅបេក្ខ ជនដែលមានសិទ្ធិ បន្ទា ប់ពីការបញ្ជាក់ត្វរូ បានបំពេញចប់។ រយៈពេល ដំណ�ើរការធម្ម តាគឺ
20 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ ធ្វ ើការសម្រាប់បេក្ខ ជនដែលបានដាក់ចុះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌ លអតិថិជនមេត្រូ (Metro Customer Center)។ សូ មអនុញ្ញាតផ្ត ល់ពេលវេលាបន្ថែ មសម្រាប់ពា
ក្យសុំដែលបានផ្ញើតាមសំបុត្រ។
	ប័ណ្ណថេប TAP ថ្លៃ ឈ្ នួលយានជំនិះដែលបញ្ ុះតម្
ច
លៃ នឹងត្រូវបញ្ នតាមប៉
ចូ
ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍ជូនចំពោះបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់
បន្ទា ប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្វរូ បានបញ្ច ប់។ រយៈពេលដំណ�ើរការធម្ម តាគឺ 20 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ ធ្វ ើការ សម្រាប់ពាក្យសុំនានាដែលបានដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌ លអតិថិជនមេត្រូ
(Metro Customer Centers) ។ សូ មអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលវេលាបន្ថែ មទ�ៀត សម្រាប់ពាក្យសុំនានាដែលផ្ញើតាមប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍។

_______________________________________________________________________
ហត្ថលេខាបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ

_____________________
កាលបរ ិច្ឆេ ទ

មជ្ឈមណ្ឌលអតិថិជនមេត្រូ (METRO CUSTOMER CENTERS) (ដែលទទួ លយកពាក្យសុំប័ណ្ណថេប TAP CARD សិស្ស)
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 លួ ច ឬបាក់ បែកខូ ចខាត
>	ហៅទូ រស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌ លសេវាកម្ម ថេប TAP Regional Office បន្ទា ន់តាមលេខ៖ 866 ។ 827.8646 ដ�ើម្បីរាយការណ៍អំពីប័ណ្ណថេប TAP ដែលបាត់បង់ លួ ច

ឬបាក់ បែកខូ ចខាត។
>	បង់ប្រាក់ថ្លៃ ប្ តូរប័ណ្ណធម្ម តាដែលមិនអាចសងមកវ ិញបាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម

16-0581EH ©2015 LACMTA

សូ មចូ លទស្សនាវែបសាយ៖ taptogo.net
866.827.8646

