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                                                          ការភ្ជា ប់ទំនាក់ទំនងសហគមន៍របស់យ ើង 

 

កមមវធិើប័ណ្ណរូបថតពលរដ្ឋវ ័ចណំាស់ដដ្លមានថ្ថៃយសវាបញ្ច ុះតថ្មៃ 
 

អពំើប័ណ្ណ 
Omnitrans មានយសចកតើរ ើករា  យដ្ើមបើផ្តល់ជូនប័ណ្ណ (ID) រូបថតពលរដ្ឋវ ័ចំណាស់សម្រមាប់អនកដដ្លមានអា ចចាប់ពើ 62 ឆ្ន យំ ើងយៅ។ ប័ណ្ណយនុះ  
ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋវ ័ចំណាស់នូវលិខិតបញ្ជា ក់សមរមយពើភ្ជពមានសិទធិទទួលបានសំបចម្រតឬប័ណ្ណជិុះរថ នតម្រកងងនិងថ្ថៃសំបចម្រតយធើើដ្ំយណ្ើ រាសាចច់ម្របាក់
ដដ្លមានបញ្ច ុះតថ្មៃ។ យដ្ើមបើទទួលបានប័ណ្ណ ID រូបថតពលរដ្ឋវ ័ចំណាស់ យោកអនកម្រាន់ដតម្រតូវការដាក់ឯកាចរខាងយម្រកាមជូនយៅ Omnitrans៖ 
 

• ពាកយសចំដដ្លបានបំយពញរចួ (បានភ្ជា ប់ជូន) 
• ឯកាចរថតចមៃងមួ ចាប់ថ្នថ្នលិខិតបញ្ជា ក់អា ចដូ្ចខាងយម្រកាម៖ 

— សំបចម្រតកំយណ្ើ ត 
— ប័ណ្ណយបើកបរឬអតតសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណ DMV 
— ប័ណ្ណរូបថត Omnitrans ដដ្លមានម្រាចប់ 
— ប័ណ្ណកមមវធិើយមឌើដែរធានារា៉ា ប់រងសងគមកិច្ (Social Security Medicare Card) 

• រូបថតពណ៌្ធមមាសតិមួ សនៃឹករបស់អនកដាក់ពាកយសចំ (រូបថតមិនអាចម្របគល់ជូនវញិបានយទ)៖ 
— រូបថតទំហកំាបូបលច  (2” x 2”) 
— កាលនិងាចម  ដផ្នកខាងមចខយមើលចំកាយមរា៉ា  (សូមយមើលគំរូ) 
— ថ្ផ្ៃខាងយម្រកា ពណ៌្សធមមតា (ឬពណ៌្ម្រាចល) 
— មិនមានមួក ម្រកមា ដវ ៉ានតា ឬម្របដាប់ពាក់យលើសក់ យដ្ើមបើោក់បាងំលកខណ្ៈពិយសសនានា 

 (សមាគ ល់ៈ ម្របសិនយបើអនកដាក់ពាកយសចំពាក់ម្របដាប់ម្របដារម្រគបយលើកាលយដា ាចរយហតចផ្លាចសនា ឬដវ ៉ានតាដដ្លមាន
ម្រសយមាលយដា ាចរបញ្ជា ពិបាកយមើលយែើញយនាុះ សូមដាក់ជូនកំណ្ត់យហតចមួ ដដ្លមានរូបថតរបស់អនក យហើ ការណ៍្យនុះ
យគអាចទទួល កបាន) 

 
• ថ្ថៃយសវាដ្ំយណ្ើ រការដដ្លមិនអាចម្របគល់ជូនវញិបានចំនួន $2.00 ដ្ចោៃ រ (ដសកឬប័ណ្ណទូទាត់ម្របាក់តាមធនាារឬប៉ាចសតថ្ម្របសណ្ើ   ៍

          ដតប៉ាចយណាណ ុះ ដដ្លអាចទូទាត់បានជូន Omnitrans - ាម នាចច់ម្របាក់យទ)  
 
សូមកត់សមាគ ល់៖ ប័ណ្ណ ID រូបថតពលរដ្ឋវ ័ចំណាស់ មានសចពលភ្ជពរហូតដ្ល់ម្របាឆំ្ន  ំយហើ ផ្ចតកំណ្ត់យៅថ្ថៃកំយណ្ើ តរបស់ម្ាស់ប័ណ្ណ។ 
ព័ត៌មានទាងំអស់ដដ្លបានផ្តល់ជូនយៅយលើពាកយសចំរបស់អនកម្រតូវរកាការសមាៃ ត់។ 

 
កដនៃងម្រតវូដាក់ពាកយសចរំបសអ់នក 
យៅយពលពាកយសចំរបស់អនកបំយពញចប់យហើ  សូមយផ្ញើជូនម្រគប់ទំព័រទាងំអស់ ម្រពមាសមួ រូបថតទំហកំាបូបលច របស់អនក និងថ្ថៃយសវាដ្ំយណ្ើ រការដដ្ល
មិនអាចម្របគល់ជូនវញិបានចំនួន $2.00 ដ្ចោៃ រ ជូនយៅអាស ដាឋ នខាងយម្រកាម។ ម្រតូវចងចាថំា មិនម្រតូវយផ្ញើជូនឯកាចរសំយៅយដ្ើមថ្នលិខិតបញ្ជា ក់
ភ្ជពមានសិទធិទទួលបាន ឬាចច់ម្របាក់យ ើ ។ 

Omnitrans 
Attn.: Special Transportation Services 

1700 W. Fifth St. 
San Bernardino, CA 92411 

 
សូមកត់សមាគ ល់៖ យៅយពលពាកយសចំរបស់អនកបានបំយពញយនាុះ ម្រតូវបានទទួលរចួយហើ  វានឹងម្រតូវចំណា យពលម្របដហល 10 ថ្ថៃថ្នថ្ថៃយធើើការ យដ្ើមបើ
ដ្ំយណ្ើ រការឯកាចរយនុះ។ យៅយពលពាកយសចំរបស់អនកម្រតូវបានអនចម័ត ប័ណ្ណសមាគ ល់ខៃួនរបស់អនកនឹងម្រតូវយផ្ញើជូនយៅយោកអនកតាមប៉ាចសតថ្ម្របសណ្ើ  ។៍ 
 
សម្រមាប់ព័ត៌មានបដនែម ឬសំណួ្របដនែម សូមយៅទូរស័ពៃមកយសវាអតិថិជន (Omnitrans Customer Service) តាមយលខ (909) 379-7100.

2” 



សណំ្ចំ ដបបបទយនុះ ម្រតវូដតបយំពញយដា អនកដាកព់ាកយសចទំាងំអស ់
 
 
 
 
 
 

ការភ្ជា ប់ទំនាក់ទំនងសហគមន៍របស់យ ើង 
 

ពាកយសចប័ំណ្ណរូបថតពលរដ្ឋវ ័ចំណាស់ដដ្លមានថ្ថៃយសវាបញ្ច ុះតថ្មៃ 
សូមសរយសរាសអកសរពចមពព័ត៌មានទាងំអស់ 

យ ម្ ុះ៖    

            (នាមខៃួ ន យ ម្ ុះយៅកណាត ល នាមម្រតកូល)  
 
អាស ដាឋ ន៖__________________________________ទើម្រកងង៖ ______________កូដ្ទើម្រកងង៖___________________  

                   (យលខ ផ្ៃូ វ យលខផ្ៃុះអាបផាតយមន) 
 

ថ្ថៃដខឆ្ន កំំយណ្ើ ត៖ (ដខ កាលបរយិចេទ ឆ្ន )ំ__________________ ទូរស័ពៃ៖________________________________________ 
 

 

 
 

យលខប័ណ្ណធានារា៉ា ប់រងសងគមកិច្ (យលខឌើជើថលបួនខៃង់ចចងយម្រកា ដតប៉ាចយណាណ ុះ)៖  XXX - XX -  

(សមាគ ល់ៈ ការផ្តល់ជូនយលខឌើជើថលថ្នយលខប័ណ្ណធានារា៉ា ប់រងសងគមកិច្ គឺាសការសម័ម្រគចិតត យហើ នឹងយម្របើសម្រមាប់យាលបំណ្ងតាមដានថ្ផ្ៃកនច ងដតប៉ាចយណាណ ុះ) 
 
ឯកាចរថតចមៃងថ្នលិខតិបញ្ជា ក់ភ្ជពមានសិទធទិទលួបានដដ្លបានភ្ជា ប់ជូន៖ 

1. សំបចម្រតកំយណ្ើ ត 

2. ប័ណ្ណយបើកបរឬអតតសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណ DMV 
3. ប័ណ្ណរូបថត Omnitrans ដដ្លមានម្រាចប់ 

4. ប័ណ្ណកមមវធិើយមឌើដែរធានារា៉ា ប់រងសងគមកិច្ (Social Security Medicare Card) 
 
 
 

តាមន័ យនុះ ខញច ំសូមសបថថា ព័ត៌មានខាងយលើគឺម្រតឹមម្រតូវតាមចំយណ្ុះដ្ឹងរបស់ខញច ំដដ្លលអបំផ្ចត យហើ  ល់ថាការដកៃងបនៃំអាចបណាត លឱ្យមានការដ្កហូត 
ប័ណ្ណនិងឯកសិទធិរបស់ខញច ំ។ 

 
ហតែយលខាអនកដាក់ពាកយសចំ កាលបរយិចេទ៖    

 
 
 

 

Omnitrans សូមរកាសិទធិកនច ងការយធើើការសយម្រមចចិតតចចងយម្រកា ថ្នភ្ជពមានសិទធិទទួលបានប័ណ្ណថ្ថៃយសវាដដ្លមានបញ្ច ុះតថ្មៃ។ ការដាក់ពាកយសចំយនុះ 
សម្រមាប់ការយម្របើម្របាស់ថ្ផ្ៃកនច ងដតប៉ាចយណាណ ុះ យហើ មិនកំណ្ត់ចំយពាុះការពិនិតយយ ើងវញិាសាចធារណ្ៈយ ើ ។ យហើ យនុះម្រតូវបានយគ ល់ថា ការយចញប័ណ្ណ
ថ្ថៃយសវាដដ្លមានបញ្ច ុះតថ្មៃ គឺសម្រមាប់យាលបំណ្ងថ្នការកំណ្ត់អតតសញ្ជា ណ្យសវាកមមឆ្ៃងកាត់ វាមិនអាចយផ្ៃរកមមសិទធិបានយទ។ 

សូមកចំយលៃចដាក់រូបថតទំហកំាបូបលច របស់អនក ឯកាចរថតចមៃងមួ ចាប់ថ្នលិខិតបញ្ជា ក់ភ្ជពមានសិទធិទទួលបានរបស់អនក និងថ្ថៃយសវាដ្ំយណ្ើ រការ
ដដ្លមិនអាចម្របគល់ជូនវញិបានចំនួន $2.00 ដ្ចោៃ រាសមួ ពាកយសចំរបស់អនក។ យផ្ញើតាមថ្ម្របសណ្ើ  យ៍ៅ៖ 

Omnitrans 

Attn.: Special Transportation Services 

1700 W. Fifth St. 

San Bernardino, CA 92411 


