THAI

ใบสมัครรับบัตร K-12 นักศึกษา TAP
โปรแกรมบัตร K-12 TAP ท�ำให้นกั ศึกษาชั้นเรี ยน K-12 ท�ำคุณสมบัติรับค่าโดยสาร Metro ลดลงได้ง่ายขึ้น โทร 866.827.8646 ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ค�ำแนะน�ำในการสมัคร

>	ผส
ู ้ มัครทุกคนจ�ำเป็ นต้องกรอกส่ วนที่ 1 และ2 ของใบสมัครนี้ให้สมบูรณ์
>	อาจต้องมีบต
ั รประจ�ำตัวที่มีรูปถ่ายหรื อบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาในการซื้อบัตร TAP

ส�ำหรับนักศึกษาในชั้นเรี ยน 9-12

ส่ วนที่ 1 – ข้อมูลผูส้ มัคร
นามสกุล		

ชื่อ				

ชื่อกลาง/ค�ำน�ำหน้า

ที่อยู่ ถนน							

อพาร์ทเมนท์เลขที่

เมือง | รัฐ | รหัส		

หมายเลขโทรศัพท์

วันเกิด			

ชื่อสถานศึกษา							

อีเมล

ที่อยู่ ถนน							

เมือง | รัฐ | รหัส

ส่ วนที่ 2 – เกณฑ์การมีสิทธิ

กรอกข้อมูลระดับชั้นเรี ยนที่เหมาะสมด้านล่าง
			

			

บัตรนักศึกษา 9-12
นักศึกษา 9-12 TAP สมบูรณ์ กต็ ่ อเมือ่ มีบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาพร้ อมรู ปถ่ ายปัจจุบันหรือบัตรประจ�ำตัวอืน่ พร้ อมรู ปถ่ ายทีส่ มบูรณ์

>

โปรดระบุช้ นั เรี ยนการสมัครปั จจุบนั : _____________ (เช่นมัธยม 3)

>

โปรดระบุเดือนที่จะเลื่อนขึ้นไปชั้นเรี ยนถัดไป ซึ่งเป็ นเดือนสุ ดท้ายของปี การศึกษาปัจจุบนั ของคุณ: _____________ (มิถุนายน)

			
		

นักศึกษา K-8
นักศึกษา K-8 จ�ำเป็ นต้ องพกบัตรประจ�ำตัวนักศึกษาที่ มีรูปถ่ ายติดตัวพร้ อมบัตร TAP ของพวกเขา

>

โปรดระบุช้ นั เรี ยนการสมัครปั จจุบนั : _____________ (เช่นประถม 5)

>

โปรดระบุเดือนที่จะเลื่อนขึ้นไปชั้นเรี ยนถัดไป ซึ่งเป็ นเดือนสุ ดท้ายของปี การศึกษาปัจจุบนั ของคุณ: _____________ (มิถุนายน)

ทั้งนักศึกษาชั้นเรี ยน K-8 และ 9-12 ต้องศึกษาอยูช่ ้ นั ประถม มัธยมตอนต้นหรื อมัธยมตอนปลายที่มีการรับรองคุณภาพในเคาน์ต้ ี Los Angeles
ผูส้ มัครต้องยืน่ หนึ่งในเอกสารด้านล่างนี้ดว้ ย
			 ______

บัตรรายงานปั จจุบนั (ส�ำเนา)

			 ______	
บัตรประจ�ำตัวนักศึกษาที่สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั (ส�ำเนา)
			 ______
			 ______

เอกสารพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่แสดงหน่วยกิตการเรี ยนและ/หรื อตารางเรี ยน (ส�ำเนา)
จดหมายบนหัวกระดาษของโรงเรี ยนที่มีลายเซ็นจริ งของเจ้าพนักงานที่โรงเรี ยน

									

ดูด้านหลังเพื่อกรอกใบสมัครให้ สมบูรณ์

THAI

วันที่สมัคร
ผูส้ มัคร K-12 ที่มีคุณสมบัติสามารถยืน่ ใบสมัครรับบัตร TAP นักศึกษา K-12 ช่วงใดก็ได้ในหนึ่งปี บัตร TAP นี้จะหมดอายุเมื่อส�ำเร็ จการศึกษาชั้นมัธยม 2 หรื อมัธยม 6
(ตามความเหมาะสม) หรื อทุก 3 ปี (ขึ้นอยูก่ บั ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน)

การส่ งใบสมัครของคุณ
ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์มีสิ่งต่อไปนี้:
>	แบบฟอร์ มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์: ส่ วนที่ 1 และ 2
> หนึ่ งในเอกสารต่อไปนี้ :
			 ______ ส�ำเนาบัตรรายงานปั จจุบน
ั
			 ______ บัตรประจ�ำตัวนักศึกษาที่สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบน
ั
			 ______ ส�ำเนาตารางเรี ยนและ/หรื อเอกสารพิมพ์ที่แสดงหน่วยกิตการเรี ยน
			 ______ จดหมายบนหัวกระดาษของโรงเรี ยนที่มีลายเซ็นจริ งของเจ้าพนักงานที่โรงเรี ยน
ยืน่ ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ดว้ ยตัวเองที่ศนู ย์ลกู ค้า Metro ที่มีรายชื่อด้านล่างหรื อส่ งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณี ยไ์ ปที่:
> TAP Service Center

PO Box 811310
Los Angeles, CA 90081

บัตรนักศึกษา TAP จะถูกส่ งให้ผสู ้ มัครที่มีสิทธิหลังขั้นตอนตรวจสอบสมบูรณ์ ปกติการตรวจสอบใบสมัครใช้เวลา 20 วันท�ำการหลังใบสมัครถึงศูนย์ลกู ค้า Metro โปรดเผือ่ เวลาไว้
ส�ำหรับการส่ งใบสมัครทางไปรษณี ย.์
	ข้าพเจ้าอาจสู ญเสี ยสิ ทธิ การใช้บตั รโดยสาร TAP แบบลดราคาถ้าข้าพเจ้าใช้บตั รในทางผิดหรื อถ้าข้าพเจ้าท�ำเครื่ องหมาย ติดฉลากหรื อท�ำให้ทรัพย์สินหน่วยงานขนส่ งเสี ยหาย ข้าพเจ้า

ตกลงปฏิบตั ิตามกฎและระเบียบด้านการขนส่ งทั้งหมด ข้าพเจ้าขอรับรองในที่น้ ีวา่ ข้อมูลที่ขา้ พเจ้ากรอกด้านบนเป็ นความจริ งและถูกต้อง
ลายเซ็นผูส้ มัคร							

วันที่

ศูนย์ลกู ค้า metro (รับใบสมัครบัตรนักศึกษา tap)
ศูนย์ ลูกค้ า Metro		

ศูนย์ ลูกค้ า Metro
ศูนย์ ลูกค้ า Metro
Baldwin Hills/Crenshaw
East Los Angeles
Union Station/Gateway Plaza
3650 Martin Luther King Bl
4501 B Whittier Bl
One Gateway Plaza
Ste 189		
Los Angeles, CA
Los Angeles, CA
Los Angeles, CA			

ศูนย์ ลูกค้ า Metro
Wilshire/ Vermont
3183 Wilshire Bl
Ste 174
Los Angeles, CA

บัตร tap หาย ถูกขโมยหรื อถูกท�ำลาย
>	โทรหาศูนย์บริ การ TAP

ทันทีที่ 866.827.8646 เพื่อแจ้งบัตร TAP หาย ถูกขโมยหรื อถูกท�ำลาย

>	จ่ายค่าธรรมเนี ยมส�ำหรับบัตรใหม่แบบรับเงินคืนไม่ได้

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เยีย่ มชม metro.net/reducedfares
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