Programa sa Bawas na Pamasaheng Pang Senior Citizen, May Larawang
Card ng Pagkakakilanlan
Tungkol sa Card ng Pagkakakilanlan

Ikinaliligaya ng Omnitrans maghandog ng mga pang may-kapansanang, may larawang mga card
ng pagkakakilanlan (ID) para sa mga tao na 62 anyos at mas matanda. Binibigyan ng card na ito ang
mga senior citizen ng kumbinyenteng katibayan ng pagiging nararapat para sa mga may diskuwentong
pases sa bus at perang pamasahe. Upang makatanggap ng may larawang ID card ng senior, kailangan
mo lang magsumite ng sumusunod sa Omnitrans:
2”

Ulo: 1” hanggang 1 3/8”

• Nakumpletong aplikasyon (nakalakip)
• Kopya ng ISA sa mga sumusunod na mga katibayan ng edad:
— Birth Certificate
— Driver’s License o DMV Identification Card
2”
— Umiiral ng May Larawang Card ng Pagkakakilanlan ng
Omnitrans
— Social Security Medicare Card
• Isang de-kolor na litrato ng aplikante (hindi ibabalik ang mga litrato):
Magpadala ng
— Wallet size na litrato (2” x 2”)
litratong katulad nito
— Ulo at balikat, camera na nakaharap sa harapan (tingnan ang
mga sample)
— Plain na puti (o light) na background
— Walang mga sumbrero, bandana, sunglasses, o mga headband para matakpan ang
mga feature
(TANDAAN: Kung may suot ang aplikante ng takip sa ulo para sa kadahilanan
ng relihiyon, o shaded na salamin dulot ng kapansanan sa paningin, mangyaring
magsumite ng tala kasama ng iyong litrato at tatanggapin ito)
• $2.00 hindi mare-refund na bayad sa pagproseso (tseke o money order na ibabayad sa Polaroid
ID Systems lang - walang cash)				
Pakitandaan: Ang mga may larawang ID card ng senior ay balido nang hanggang limang taon, at mapapaso
sa kaarawan ng cardholder. Lahat ng nilaang impormasyon sa aplikasyon mo ay kumpedensiyal.

Saan Isusumite ang Iyong Aplikasyon

Kapag nakumpleto ang aplikasyon mo, pakipadala lahat ng mga pahina, kasama ang iyong walletsized na larawan at $2.00 na hindi mare-refund na bayad sa pagpoproseso sa sumusunod na address.
Tandaang huwag magpadala ng mga orihinal na dokumento sa katibayan ng pagiging nararapat o cash.
ScreenCheck North America
Attn.: Omnitrans
2621 Corrinado Ct.
Fort Wayne, IN 46808
Pakitandaan: Kapag natanggap ang nakumpleto mong aplikasyon, aabutin nang tinatayang 10 araw ng
trabaho para maproseso ito. Kapag naaprubahan ang aplikasyon mo, ang iyong card ng pagkakakilanlan
ay ipapadala sa iyo sa mail.
Para sa higit pang impormasyon o mga tanong, pakitawagan ang Omnitrans Customer Service sa (909)
379-7100.

DAPAT KUMPLETUHIN ANG FORM NA ITO NG LAHAT NG
MGA APLIKANTE

Aplikasyon sa Bawas na Pamasaheng Pang Senior Citizen, May Larawang
Card ng Pagkakakilanlan
Pakiprint Lahat ng Impormasyon
PANGALAN:

(Una, Gitna Inisyal, Apelyido)

ADDRESS:													LUNGSOD:								ZIP:
(Numero, Kalye, Numero ng Apartment)

PETSA NG KAPANGANAKAN:											TELEPONO:
(Buwan, Petsa, Taon)

SOCIAL SECURITY NUMBER (Huling Apat na Digit Lang): XXX - XX (TALA: Ang pagbibigay ng Mga Numero ng Social Security ay Boluntaryo, at Gagamitin para sa Panloob na Layunin sa Pagsusubaybay Lang)

Katibayan ng Pagiging Nararapat Nakalakip:
1.
2.
3.
4.

Birth Certificate
Driver’s License o DMV Identification Card
Umiiral ng May Larawang Card ng Pagkakakilanlan ng Omnitrans
Social Security Medicare Card

Sumusumpa ako na ang impormasyon sa itaas ay tama sa pinakamahusay kong kaalaman at nauunawaan
na ang palsipikasyon ay maaring magresulta sa pagbawi ng aking card sa pagkakakilanlan at mga pribilehiyo.
Lagda ng Aplikante 									

Petsa:

Mangyaring huwag kalimutang isama ang iyong larawang wallet-size, isang kopya ng katibayan ng iyong
pagiging nararapat, at $2.00 na hindi mare-refund na bayad sa pagproseso sa iyong aplikasyon. I-mail sa:
ScreenCheck North America
Attn.: Omnitrans
2621 Corrinado Ct.
Fort Wayne, IN 46808
Reserbado ng Omnitrans ang karapatan na gumawa ng pinal na determinsayon ng pagiging nararapat para sa bawas na pamasaheng mga card ng pagkakakilanlan. Ang aplikasyong ito ay para lang sa panloob na paggamit, at hindi sasailalim sa pampublikong pagrepaso. Nauunawaan na ang pagbibigay ng bawas na pamasaheng card ng pagkakakilanlan ay para sa layunin ng
pagkilala sa mga serbisyong transportasyon; hindi ito maililipat.

Bawas na Pamasaheng Pang May-Kapansanan/Senior Citizen na Card ng
Pagkakakilanlan
APLIKASYON SA PAG-RENEW/PAGPALIT
PAGPALIT NG CARD - $5.00 *

PAG-RENEW NG CARD - $2.00 *

ID Card ng May-Kapansanan

ID Card ng May-Kapansanan

ID Card ng Senior

ID Card ng Senior

* (tseke o money order na ibabayad sa Pangalan ng Kompanya lang - walang cash)
Pakiprint Lahat ng Impormasyon
PANGALAN:

(Una, Gitna Inisyal, Apelyido)

ADDRESS:													LUNGSOD:							ZIP:
(Numero, Kalye, Numero ng Apartment)

PETSA NG KAPANGANAKAN:											TELEPONO:
(Buwan, Petsa, Taon)

mangyaring huwag kalimutang isama ang iyong hindi mare-refund na bayad sa pagproses ($5.00
sa pagpalit, $2.00 sa pag-renew) kasama ng aplikasyon mo. I-mail sa:
ScreenCheck North America
Attn.: Omnitrans
2621 Corrinado Ct.
Fort Wayne, IN 46808
Salamat sa aplikasyon mo. Ang bago mong ID card ay ipapadala sa iyo sa loob ng 10 araw ng
negosyo.

Reserbado ng Omnitrans ang karapatan na gumawa ng pinal na determinsayon ng pagiging nararapat para sa bawas na
pamasaheng mga card ng pagkakakilanlan. Ang aplikasyong ito ay para lang sa panloob na paggamit, at hindi sasailalim sa
pampublikong pagrepaso. Nauunawaan na ang pagbibigay ng bawas na pamasaheng card ng pagkakakilanlan ay para sa
layunin ng pagkilala sa mga serbisyong transportasyon; hindi ito maililipat.

Bawas na Pamasaheng Card ng Pagkakakilanlan ng ADA
APLIKASYON SA PAG-RENEW/PAGPALIT

PAGPALIT NG CARD - $5.00

(tseke o money order na ibabayad sa
Polaroid ID Systems lang - walang
cash)

PA G - R E N E W N G C A R D walang singil

Pakiprint Lahat ng Impormasyon
PANGALAN:

(Una, Gitna Inisyal, Apelyido)

ADDRESS:													LUNGSOD:							ZIP:
(Numero, Kalye, Numero ng Apartment)

PETSA NG KAPANGANAKAN:											TELEPOONO:
(Buwan, Petsa, Taon)

Mangyaring huwag kalimutang isama ang iyong hindi mare-refund na bayad sa pagproses (walang
singil sa pag-renew) kasama ng aplikasyon mo. I-mail sa:
ScreenCheck North America
Attn.: Omnitrans
2621 Corrinado Ct.
Fort Wayne, IN 46808

Salamat sa aplikasyon mo. Ang bago mong ID card ay ipapadala sa iyo sa loob ng 10 araw ng
negosyo.
Reserbado ng Omnitrans ang karapatan na gumawa ng pinal na determinsayon ng pagiging nararapat para sa bawas na
pamasaheng mga card ng pagkakakilanlan. Ang aplikasyong ito ay para lang sa panloob na paggamit, at hindi sasailalim sa
pampublikong pagrepaso. Nauunawaan na ang pagbibigay ng bawas na pamasaheng card ng pagkakakilanlan ay para sa
layunin ng pagkilala sa mga serbisyong transportasyon; hindi ito maililipat.

