برنامج األجرة المخفضة
للمواطنين كبار السن

نظام النقل

أوالً .معلومات عن البرنامج
إذا كان عمرك  65عاما ً أو أكبر يمكنك الحصول على بطاقة تعريف خاصة بكبار السن عليها صورتك .تتيح لك هذه البطاقة ركوب حافالت
شركة  GRTCالمحلية ذات المسارات الثابتة أو مسارات الشاحنات مقابل  75سنتاً.
ال تتوفر خاصية األجرة المخفضة على الطرق السريعة.

ثانيا ً .كيفية الحصول على بطاقة األجرة المخفضة لكبار السن.
 .1أكمل نموذج الطلب بالكامل.
 .2أرسل الطلب األصلي ومعه صورة لك إلى العنوان الموضح باألسفل.
 .3أرفق نسخة من الوثيقة التي تثبت أن عمرك  65عاما ً أو أكبر.
 .4إذا تمت الموافقة على طلبك ،ستتسلم البطاقة التعريفية بالبريد.
 .5ليس هناك رسوم لبطاقتك األولى .البطاقة صالحة لمدة  5سنوات من تاريخ اإلصدار.

ثالثا ً .إجراءات االعتماد
 .1تحتفظ  GRTCبحقها في اتخاذ القرار النهائي بشأن أهلية مقدم الطلب.
 .2يرجى إتاحة عشرة أيام عمل إلتمام إجراءات الطلب.
 .3يجب تعبئة بيانات الطلب بالكامل إلتمام إجراءاته .سوف يتم إرجاع الطلبات غير المكتملة.
 .4ال تُقبل الطلبات عن طريق الفاكس أو النسخ المصورة____________________________________________________________ .

رابعا ً .المستفيدون من الرعاية الطبية
إذا كان لديك بطاقة رعاية طبية  Medicareيمكنك الركوب بأجرة مخفضة بطريقتين:
 .1تقديم بطاقة الرعاية الطبية باإلضافة إلى بطاقة الهوية الحكومية التي عليها صورتك عند ركوب الحافلة ودفع أجرة مخفضة.
أو
 .2أكمل الطلب وأرفق نسخة من بطاقة الرعاية الطبية  Medicareالخاصة بك .عندما تركب الحافلة ،لن تحتاج إلى
إظهار بطاقة الرعاية الطبية الخاصة بك إذا كنت تستخدم بطاقة الهوية التي عليها صورتك والصادرة من .GRTC
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ت ُرسل الطلبات المكتملة بالبريد إلى :منسق شؤون األهلية
GRTC Transit System
East Belt Boulevard 301
Richmond, VA 23224
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لالستخدام المكتبي فقط:
رقم الهوية

تاريخ االنتهاء:
تاريخ اإلصدار:

نظام النقل

التاريخ:

معتمد من:

التاريخ:

رفض من قبل:

طلب األجرة المخفضة الخاص بكبار السن
الجزء األول .معلومات عامة
االسم:

أنثى :ذكر[ :

األخير األول

الحرف األول من االسم األوسط

عنوان الشارع:

رقم الشقة السكنية/.البناية
الوالية :الرمز البريدي:

المدينة:

عنوان البريد اإللكتروني (اختياري)

مقاطعة اإلقامة:
العنوان البريدي (إذا كان مختلفا ً عن العنوان باألعلى):

هاتف العمل:

هاتف المنزل:

تاريخ الميالد:

رقم الضمان االجتماعي_____________ 00-000 :
(آخر  4أرقام فقط)

هل لديك حاليا ً بطاقة أجرة مخفضة من GRTC؟ ☐ ال ☐ نعم رقم البطاقة:

هل لديك حاليا ً بطاقة رعاية طبية؟ ☐ ال

☐ نعم

للحصول
يلي:

على

بطاقة

تعريفية

لكبار

السن،

يجب

المستندات

الدالة

على

عمرك

عن

طريق

تقديم

نسخة

واحدة

مما

بطاقة الرعاية الطبية__________ شهادة التعميد__________________________ أُخرى ______________________
شهادة الميالد ______________ رخصة القيادة_______________________

الجزء الثاني .متطلبات الصور الفوتوغرافية
أرفق صورة ملونة في المربع على اليسار.
ينبغي أال تقل الصورة عن  2بوصة *  2بوصة
يجب أن تكون الصورة من الكتفين ألعلى.
الصورة هنا
شمسية أو قبعات
أرفقنظارات
ويجب أن يكون الوجه مرئيا ً بوضوح (بدون
أو
تعوق الوجه).
أرسل الصورة بالبريد اإللكتروني إلى
ADAPhoto@ridegrtc.com
ال يمكن استرداد الصور.
الصفحة  1من 2

5/2013

طلب األجرة المخفضة الخاص بكبار السن

الجزء الثالث .الشروط واألحكام
يجب إظهار بطاقة األجرة المخفضة للسائق عند ركوب الحافلة وتمريرها في صندوق األجرة.
ال تتوفر خاصية األجرة المخفضة على الطرق السريعة.
تحتفظ

شركة

GRTC

بحق

مصادرة

أي

بطاقة

أجرة

مخفضة

استخدمت

استخدام

خاطئ.

البطاقات

المصادرة

ال تُرد وال تُستبدل.

بطاقتك التعريفية األولى مجانية .في حالة سرقة أو ضياع بطاقتك؛ سوف تتكلف كل
بطاقاتك
تاريخ
مراجعة
يتم
حتى
الثالثة
البطاقة
بعد
بديلة
بطاقات
ت َصدُر
 GRTCإذا لم ت َصدُر بطاقة بديلة ،يمكنك تقديم طلب جديد بعد تاريخ انتهاء صالحية بطاقتك.

بطاقة بديلة 5.00
بواسطة
البديلة

دوالرات .لن
شركة
ممثل

الجزء الرابع .اعتماد مقدم الطلب
أوافق على الشروط واألحكام المذكورة أعاله.
أتعهد بأفضل ما لدي من معرفة وقدرة أن المعلومات الواردة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة.

توقيع مقدم الطلب:

التاريخ:

يُرجى عدم إرسال طلبك بالفاكس  -ألننا نقبل النسخة األصلية فقط.
سوف يتم إرجاع الطلبات غير المكتملة.
يرجى إتاحة عشرة أيام عمل إلتمام إجراءات الطلب.
أرسل الطلبات المكتملة إلى:
منسق األهلية
GRTC Transit System
East Belt Boulevard 301
Richmond, VA 23224

الصفحة  2من 2

5/2013

