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Տարեցների TAP քարտի դիմում
1. լուսանկար (պահանջվում է)
> Միայն ամբողջ դեմքի լուսանկար
> Լուսանկարի չափսերը՝ 2” x 2” կամ 1” x 1 1/4”
> Գլխարկներ կամ արևային ակնոցներ չեն
		 թույլատրվում
> Լուսանկարը պետք է տեղավորվի
		 հատկացված տարածք մեջ (կտրեք, որ
		 տեղավորվի)
> Լուսանկարը պետք է լինի լուսանկարչական
		 թղթի վրա և ոչ պատճենահանված

Կպցրեք
լուսանկարը
վանդակի մեջ:
1" × 1 1/4"

2" × 2"

2. անուն և հասցե
______________________________________________

Ազգանուն
______________________________________________

Փողոցի անուն
______________________________________________

Email

__________________________________________

Անուն

___________________________________________

Հայրանուն/Սկզբնատառ

__________________________________________

Բնակարան #

___________________________________________

Քաղաք, Նահանգ, Փոստային ինդեքս

__________________________________________

Ծննդյան թվական

___________________________________________

Հեռախոսահամար

3. տարիքի ապացույց
> Խնդրում ենք նշել տարիքիկատեգորիան՝
62 - 64 տարեկան
65+ տարեկան
Ծանոթություն՝ Նվազեցված ուղեվարձի համար տարեցների տարիքը տարբեր է տարբեր փոխադրող օպերատորների մոտ:
Վավերական տարիքը ստուգելու համար այցելեք՝ taptogo.netկայքը:
>Կ
 ցեք տարիքի ապացույցի պատճենը (օրինակ՝ Կալիֆորնիայի նույնականացման քարտ, Կալիֆորնիայի վարորդական
իրավունքի վկայական, անձնագիր կամ ծննդյան վկայական՝ լուսանկարով ID-ի հետ մեկտեղ):

4. ստորագրություն
	
Ես հասկանում եմ, որ կարող եմ կորցնել Նվազեցված ուղեվարձի TAP քարտը օգտագործելու հնարավորությունը, եթե ես
այն սխալ գործածեմ կամ եթե ես նշաններ դնեմ, վրան նկարեմ կամ վնասեմ փոխադրումների գործակալության անձնական
սեփականությունը: Սույնով ես հաստատում եմ, որ վերոհիշյալ տեղեկությունները ճիշտ են և հասկանում եմ, որը իմ քարտը չպետք
է փոխանցեմ ուրիշին:
________________________________________________________________________________________

Դիմողի ստորագրությունը		
													

______________________________________

Ամսաթիվը

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես հետադարձ կողմը:
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լրացուցիչ տեղեկություններ
Իրավունակ դիմողները կարող են Տարեցների TAP քարտի համար դիմումները ներկայացնել տարվա ընթացքում ցանկացած
ժամանակ:
Իրավունակ տարեց դիմողները կստանան TAP քարտ, որի ժամկետը կլրանա իրենց 65-րդ տարեդարձին հաջորդող ամսում (որը
կիրառելի է) կամ յուրաքանչյուր տաս տարին մեկ (որը որ կպատահի ավելի ուշ):

դիմումի ստուգման ցանկ
Լրացված դիմումը պարունակում է հետևյալը՝
Վերջերս արված 2” × 2” կամ 1” × 1¼” ամբողջ դեմքի լուսանկար (ոչ մի գլխարկ կամ արևային ակնոցներ)՝
կպցված բաժին I-ի վանդակի մեջ:
Դիմումի լրացված ձևաթուղթ՝ բաժիններ I-ից մինչև IV-ը:
Լուսանկարով վավերական ID-ի պատճեն (օրինակ՝ Կալիֆորնիայի վարորդական իրավունքի վկայական, 		
Կալիֆորնիայի նույնականացման քարտ կամ անձնագիր):
Անձամբ ներկայացրեք Ձեր լրացված դիմումի փաթեթը ստորև ներկայացված հետևյալ Metro Հաճախորդների սպասարկման
կենտրոններից մեկին կամ փոստով ուղարկեք հետևյալ հասցեով՝
>	TAP Reduced Fare Office
One Gateway Plaza
Mail Stop 99-PL-4
Los Angeles, CA 90012-2952
Նվազեցված ուղեվարձի TAP քարտերը փոստով կուղարկվեն իրավունակ դիմողներին ստուգման գործընթացը ավարտվելուց հետո:
Metro Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն բերված դիմումների մշակման ժամկետը 20 աշխատանքային օր է: Փոստով
ուղարկված դիմումների համար լրացուցիչ ժամանակ է պահանջվում:
METRO

հաճախորդների սպասարկման կենտրոններ (ընդունում են տարեցների TAP քարտի դիմումներ)

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

կորցված, գողացված կամ վնասված TAP քարտեր
>	Անմիջապես զանգահարեք TAP Սպասարկման կենտրոն՝ 866.827.8646 հեռախոսահամարով՝ կորցված, գողացված կամ
վնասված TAP քարտի վերաբերյալ հայտնելու համար:
> Վճարեք չվերադարձվող $5 անվանական փոխարինման վճարը:

լրացուցիչ տեղեկությունների համար
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Այցելեք՝ taptogo.net
866.827.8646

