
Dịch vụ Trung chuyển Đặc biệt 

Dành cho Người từ 80 tuổi trở 

lên 
 

HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN 

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

Nếu quý vị từ 80 tuổi trở lên, quý vị có thể nhận được thẻ nhận dạng có ảnh dùng cho dịch vụ Trung chuyển người khuyết tật theo Đạo luật Người 

khuyết tật Hoa Kỳ (ADA). Giá vé của  

Dịch vụ Trung Chuyển Đặc biệt là $3,00 mỗi chuyến. Quý vị phải mua sổ vé để sử dụng dịch vụ này (Sổ 6 vé  

có giá $18,00 và Sổ 10 vé có giá $30,00). Quý vị có thể dùng Thẻ Trung chuyển Đặc biệt này để đi xe buýt tuyến cố định tại địa phương 

 của GRTC miễn phí. 

Vé giảm giá không áp dụng cho các tuyến tốc hành hoặc tuyến 19 Pemberton. 

II. CÁCH ĐĂNG KÝ THẺ ID TRUNG CHUYỂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT THEO ADA ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG VÉ GIẢM GIÁ 

1. Hoàn thành toàn bộ đơn đăng ký. 

2. Gửi đơn đăng ký gốc, bao gồm ảnh, đến địa chỉ bưu điện được liệt kê dưới đây. 

3. Đính kèm một bản sao của tài liệu xác nhận quý vị từ 80 tuổi trở lên. 

4. Khi được phê duyệt, quý vị sẽ nhận được thẻ của mình qua đường bưu điện. 

5. Thẻ cấp lần đầu cho quý vị sẽ được miễn phí phát hành. Thẻ có giá trị trong vòng 5 năm kể từ ngày phát hành. 

III. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN 

1. GRTC có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về tính đủ điều kiện của người nộp đơn. 

2. Thời gian xử lý đơn đăng ký là 10 ngày làm việc. 

3. Chúng tôi chỉ xử lý những đơn đăng ký được điền đầy đủ. Những đơn đăng ký chưa hoàn tất sẽ được trả về. 

4. Chúng tôi không chấp nhận những đơn đăng ký được gửi qua fax hoặc bản phô-tô. 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đơn đăng ký hoặc về dịch vụ, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số (804) 

358-GRTC (4782). 

Vui lòng gửi đơn đăng ký đã hoàn tất qua đường bưu điện đến địa chỉ: Eligibility Coordinator 

GRTC Transit System 

301 East Belt Boulevard 

Richmond, VA 23224 

1/2014 



Đính kèm một bức ảnh màu vào ô bên trái. 

Kích thước ảnh không được nhỏ hơn  2”x2”. 

Ảnh chụp phải từ vai trở lên. 

Phải nhìn thấy rõ khuôn mặt (không có kính râm hoặc mũ 

 làm che mặt). 

Ảnh đã nộp sẽ không thể lấy lại. 
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Đính kèm ảnh tại đây 

 HOẶC 

Gửi ảnh qua email tới địa chỉ  

ADAPhoto@ridegrtc.com 

1/2014 

PHẦN II. YÊU CẦU VỀ ẢNH 

Để nhận được thẻ nhận dạng Trung chuyển Người khuyết tật ADA, quý vị phải cung cấp giấy tờ chứng minh độ tuổi của mình bằng cách gửi một bản 

sao của  

một trong những tài liệu sau đây: 

Chứng nhận Rửa tội ________________  Tài liệu khác __________________  

Giấy Khai sinh_______________  Giấy phép Lái xe __________________________________  

HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN 

Dịch vụ Trung chuyển Đặc biệt dành cho Người từ 80 Tuổi Trở lên 

 

Phần dành cho nhân viên: 

Số ID: _______________________ Ngày hết hạn: __________________________  

Ngày phát hành: __________________________  

Người phê duyệt: _________________________  Ngày: _____________________  

Người từ chối: ___________________________  Ngày: _____________________  

Tên: 
_________________________________________________________________________________ 

Nữ: ☐ Nam: ☐ 

Họ Tên Tên đệm viết tắt 

                 _____________________________________________________________________________________________________ 

Địa chỉ đường: Số Căn hộ/Tòa nhà: 
____________________________________________________________________________________________________ 
Thành phố: Tiểu bang: Mã Bưu chính: 
__________________________________________________________________________________ 
Địa chỉ Gửi thư bưu điện (nếu khác với địa chỉ trên): 
 
___________________________                                                               ______________________                         
Thông tin liên hệ Khẩn cấp Số điện thoại Liên hệ khẩn cấp 

Điện thoại Nhà:  ________________________________________  Điện thoại Cơ quan:  ______________________________________  

 
Số An sinh Xã hội: 000-00-________                   Ngày sinh:  ____________________________________________  

(Chỉ 4 chữ số cuối) 
 

Loại Hỗ trợ Di chuyển: ☐ Đi lại được ☐ Xe lăn☐ Xe điện cho người khuyết tật ☐ Gậy chống ☐ Gậy Trắng 

 

Quý vị hiện có đang được hưởng bất kỳ loại vé giảm giá nào của GRTC không? ☐ Có ☐ Không Số ID : ____________  

 

Người nộp đơn có cần Nhân viên Chăm sóc Cá nhân hỗ trợ không? ☐ Có ☐ Không 
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Dịch vụ Trung chuyển Đặc biệt dành cho Người từ 80 Tuổi Trở lên 

PHẦN III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

Thẻ Trung chuyển Người khuyết tật ADA phải được xuất trình cho người điều hành xe buýt khi lên xe cùng với Vé Trung chuyển Đặc biệt 

 cho mỗi chuyến đi. 

Thẻ Trung chuyển Người khuyết tật ADA không áp dụng trên các tuyến xe buýt tốc hành. 

GRTC có quyền tịch thu thẻ Trung chuyển Người khuyết tật ADA nếu sử dụng không đúng quy định. Thẻ bị tịch thu sẽ  

không được trả lại hoặc thay thế. 

Quý vị được miễn phí cho lần cấp thẻ nhận dạng đầu tiên. Trong trường hợp thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp, phí cho mỗi thẻ thay thế là $5,00. Chúng tôi sẽ  

không phát hành thẻ bổ sung sau lần thay thế thứ ba cho đến khi đại diện GRTC 

 hoàn tất đánh giá về lịch sử thay thế của quý vị. Nếu thẻ thay thế không được cấp, quý vị có thể nộp lại đơn đăng ký vào ngày hết hạn của thẻ. 

PHẦN IV. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN 

Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định ở trên. 

Trong phạm vi hiểu biết và khả năng tốt nhất của mình, tôi xác nhận rằng thông tin trong đơn đăng ký này là đúng sự thật và chính xác. 

Chữ ký Người nộp đơn: Ngày: 

Với tư cách là người đại diện, tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định ở trên. Tôi là đại diện cá nhân của  

người có tên và địa chỉ nêu trên, đang đăng ký sử dụng Dịch vụ Trung chuyển Đặc biệt cho người từ 80 tuổi trở lên. 

Người này đã ủy quyền cho tôi thay mặt họ hoàn thành mẫu đơn này. 

Người đại diện phải hoàn thành và ký tên vào phần sau đây: 

Tên: _______________________________________________________ Số điện thoại sử dụng ban ngày: ______________  

Địa chỉ: ______________________________________________________________________________________________  

Cơ quan hoặc Phòng khám (nếu có) _______________________________________________________________________  

Quan hệ với Người nộp đơn: _____________________________________________________________________________  

Chữ ký: ____________________________________________________ Ngày: ____________________________________  

Vui lòng không gửi đơn đăng ký của quý vị qua fax - chúng tôi chỉ chấp nhận bản gốc. 

Những đơn đăng ký chưa hoàn tất sẽ được trả về. 

Thời gian xử lý đơn đăng ký tối thiểu là 10 ngày làm việc. 
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