
 خدمات النقل المتخصصة لمن 

 هم في عمر الثمانين أو أكبر
 

 نظام النقل 

I. نبذة عن البرنامج 

 االحتياجات الخاصة عليها صورتك. تبلغ تكلفة النقل إذا كنت في الثمانين من عمرك أو أكبر يمكنك الحصول على بطاقة تعريف خاصة بخدمات نقل مستحقي الرعاية من ذوي 

 تذاكر  6)الدفتر به دوالر للرحلة الواحدة. ينبغي يجب شراء دفتر تذاكر لهذه الخدمة  3المتخصص 

 ( GRTCتتيح لك بطاقة النقل المتخصصة ركوب حافالت )دوالر(.  30.00تذاكر بسعر  10دوالراً، ودفتر آخر به  18.00بسعر  

ً ة على المسارات الثابتة المحلي  .مجانا

 بيمبرتون. 19األجرة المخفضة غير متاحة على الطرق السريعة أو على طريق 

II. .كيفية الحصول على بطاقة تعريف مخفضة األجرة لنقل ذوي االحتياجات الخاصة 

 أكمل بيانات هذا الطلب بالكامل .1

 ، إلى العنوان المذكور أدناه.ومعه صورة شخصيةأرسل الطلب األصلي  .2

 من تؤكد  أن عمرك ثمانين عام أو أكبر. نسخةأرفق  .3

 عند الموافقة على طلبك سوف تستلم بطاقة التعريف بالبريد. .4

 سنوات من تاريخ اإلصدار. 5ليس هناك رسوم للبطاقة األولى. البطاقة صالحة لمدة  .5

III. عملية االعتماد 

 بحقها في اتخاذ القرار النهائي بشأن أهلية مقدم الطلب. GRTCتحتفظ شركة  .1

 يُرجى إتاحة عشرة أيام عمل إلتمام إجراءات الطلب. .2

 يجب تعبئة بيانات الطلب بالكامل إلتمام إجراءات المعالجة. ستُرد الطلبات غير المكتملة. .3

 الضوئية.ال تقبل الطلبات المرسلة بالفاكس أو النسخ  .4

 ( 4782إذا كان لديك أسئلة أو استفسارات بشأن الطلب أو الخدمة، يُرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء على الرقم )

358(804 )-GRTC. 

 أرسل الطلب بعد إكمال بياناته إلى: منسق شؤون األهلية

GRTC Transit System 

301 East Belt Boulevard 

Richmond, VA 23224 

1/2014 



 أرفق صورة شخصية ملونة بالمربع الموجود على اليسار.

 بوصة". 2× بوصة  2مقاس الصورة عن  أال يقلينبغي 

 يجب أن تكون الصورة من الكتفين ألعلى.

يجب أن يكون الوجه مرئياً بوضوح )بدون نظارات 

 شمسية أو قبعات 

 تحجب الوجه(.

 ال يمكن إرجاع الصور.

 2من  1الصفحة 

 أرفق الصورة هنا

 أو 

 أرسل الصورة بالبريد اإللكتروني إلى

ADAPhoto@ridegrtc.com 

1/2014 

 الثاني. شروط الصورة الفوتوغرافيةالجزء 

 مما  نسخة للحصول على بطاقة تعريف لنقل ذوي االحتياجات الخاصة، يجب تقديم ما يثبت عمرك عمرك بإرسال

 يلي: 

  _______________________ أخرى ________________________ شهادة التعميد

  ______________________________________ رخصة القيادة  __________________ شهادة الميالد

 نظام النقل 

 خدمات النقل المتخصصة لمن هم في عمر الثمانين أو أكبر

 

 لالستخدام المكتبي فقط:

  _________________________تاريخ االنتهاء: ____________ رقم البطاقة التعريف #

  __________________________ تاريخ اإلصدار:

  __________________ التاريخ:  ______________________________ اعتمدها:

  __________________ التاريخ:  ______________________________ رفضها:

 االسم:
__________________________________________________________ 

 ☐ذكر:  ☐أنثى: 

 الحرف األول من االسم األوسط األول األخير

             _________________________________________________________________________ 

 رقم الشقة/البناية عنوان الشارع:
________________________________________________________________________________ 

 الرمز البريدي: الوالية: المدينة:
__________________________________________________________________________________ 

 العنوان البريدي )إن كان مختلفا عن العنوان أعاله((:
 

              ______________________                                                              ___________________________           
 رقم االتصال في حالة الطوارئ جهة االتصال في حالة الطوارئ

  ____________________________________________ هاتف العمل:   __________________________________________ هاتف المنزل: 

 
  _________________________________________ تاريخ الميالد:                    ______ 00-000- رقم الضمان االجتماعي:

 أرقام فقط(  4)آخر 
 

 بيضاء عصى مشي ☐ عصى مشي ☐سكوتر  ☐كرسي بعجالت  ☐إسعاف  ☐نوع وسيلة التنقل: 

 

  #: ________ رقم بطاقة الهوية ال ☐نعم  ☐؟ GRTCهل تخضع حالياً ألي برنامج لألجرة المخفضة مع 

 

 ال ☐نعم  ☐هل سيحتاج مقدم الطلب إلى مساعد شخصي؟  
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 خدمات النقل المتخصصة لمن هم في عمر الثمانين أو أكبر

 الجزء الثالث. الشروط واألحكام

 يجب إظهار البطاقة التعريفية لنقل مستحقي الرعاية للسائق عند الصعود للشاحنة مع تذكرة الرحلة المتخصصة

 ة.لكل رحل 

 وال تستخدم بطاقة النقل لمستحقي الرعاية على استخدام الطرق السريعة.

 بحقها في مصادرة بطاقة النقل التي استخدمت استخداماً غير سليم. البطاقة المصادرة ال تُر وال تستبدل تستبدل GRTCوتحتفظ شركة 

 

 دوالر لكل بطاقة. لن 5بطاقتك التعريفية األولى مجانية في حالة فقدان بطاقتك أو سرقتها تتكلف البطاقات المستبدلة 

 تَصدُر بطاقات إضافية بعد البطاقة الثالثة حتى يتم مراجعة تاريخ استبدالك للبطاقات من قبل  

 لب للحصول على بطاقة جديدة عند تاريخ انتهاء صالحية بطاقتك األولى.. إذا لم تَصُدر بطاقة بديلة، يمكنك إعادة الطGRTCممثل شركة 

 الجزء الرابع. اعتماد مقدم الطلب

 أوافق على الشروط واألحكام الواردة أعاله.

 أقر حسب أفضل ما لديَّ من علم وقدرة بصحة ودقة المعلومات الواردة في الطلب.

 التاريخ: توقيع مقدم الطلب:

 أوافق بصفتي ممثالً على الشروط واألحكام الواردة أعاله. أنا الممثل الشخصي 

 عاماً. 80للشخص الموضح اسمه وعنوانه أعاله والذي يطلب خدمات نقل متخصصة لمن هم في سن 

 فقد فوضني هذا الشخص إلكمال هذه االستمارة بالنيابة عنه.

 يجب على المندوب إكمال ما يلي والتوقيع عليه:

 _____________________________ الهاتف النهاري: ____________________________________________________ السم:ا

 __________________________________________________________________________________________ العنوان:

 ______________________________________________________________________________ الوكالة أو العيادة )إن وجدت(

 _________________________________________________________________________________ العالقة مع مقدم الطلب:

 __________________________________ التاريخ: ___________________________________________________ التوقيع:

 يمكننا فقط قبول النسخ األصلية. -يُرجى عدم إرسال طلبك بالفاكس 

 ستُرد الطلبات غير المكتملة.

 أيام على األقل إلتمام إجراءات الطلب. 10يُرجى إتاحة 

 2من  2الصفحة  1/2014


