Reduced Fare Disability/Senior Citizen Identification Card
(Identification Card ng Bawas na Pasahe ng may Kapansanan/Senior Citizen)
Tungkol sa Identification Card

Nalulugod ang Omnitrans na ialok ang mga senior citizen photo identification (ID) card para mga taong
may edad na 62 pataas. Nagbibigay ang card sa mga senior citizen ng kombinyenteng patunay ng pagiging
kuwalipikado para sa mga nakadiskuwentong pases sa bus at cash na pasahe. Para makatanggap ng senior
photo ID card, kailangan mo lang magsumite ng mga sumusunod sa Omnitrans:

• Isang nakumpletong aplikasyon (nakalakip)
• Isang kopya ng ISA sa mga sumusunod na patunay ng edad:
— Sertipiko ng Kapanganakan
— Driver's License o DMV Identification Card
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— Social Security Medicare Card
• Isang may kulay na litrato ng aplikante (hindi isinasauli ang mga litrato):
Ulo:
— Wallet-size na litrato (2" x 2")
— Ulo at mga balikat, harapang kuha na nakaharap sa camera ang
Mangyaring ipadala
mukha (tingnan ang mga sampol)
ang litratong katulad
ng isang ito
— Puti (o maliwanag) na background
— Walang mga sombrero, bandana, sunglass, o headband na nakakaharang sa mukha
(PANSININ: Kung ang aplikante ay nagsusuot ng panlabong sa ulo para sa mga
relihiyosong dahilan, o madilim na salamin sa mata dahil sa kapansanan sa
paningin, mangyaring magsumite ng isang tala kasama ng litrato at tatanggapin ito)
• $.00 na hindi nare-refund na processing fee (tseke o money order na maibabayad sa Omnitrans
lamang walang cash)
Mangyaring Pansinin: May bisa ang mga ID card na litrato ng senior nang hanggang limang taon, at mapapaso sa
araw ng kapanganakan ng card- holder. Lahat ng impormasyong ibinigay mo sa iyong aplikasyon ay kompidensyal.

Saan Isusumite ang Iyong Aplikasyon
Kapag nasagutan mo na ang iyong aplikasyon, mangyaring ipadala ang lahat ng pahina, kasama ng iyong
wallet-size na litrato at $2.00 na hindi nare-refund na processing fee, sa mga sumusunod na address. Tandaan
na huwag ipadala ang orihinal na mga dokumento ng patunay ng kapansanan o cash.

Omnitrans
Attn.: Special Transportation Services
1700 W. Fifth St.
San Bernardino, CA 92411
Mangyaring Pansinin: Kapag natanggap na ang iyong nakumpletong aplikasyon, tatagal ng tinatayang 10 araw
na may pasok para maproseso. Kapag naaprubahan na ang iyong aplikasyon, ipapadala na sa iyo sa koreo
ang iyong identification card.
Para sa higit pang impormasyon o mga tanong, mangyaring tumawag sa Customer Service ng Omnitrans sa
(909) 379-7100.

ANG FORM NA ITO AY DAPAT KUMPLETUHIN NG LAHAT NG APLIKANTE

Reduced Fare Senior Citizen Identification Card Application
(Aplikasyon ng Identification Card ng Bawas na Pasahe ng Senior Citizen)
Paki-print ang Lahat ng Impormasyon
PANGALAN:
(Pangalan, Gitnang Inisyal, Apilyedo)
ADDRESS:

LUNSOD:

ZIP:

(Bilang, Kalye, Numero ng Apartment)

PETSA NG KAPANGANAKAN:

TELEPONO:
(Buwan, Petsa, Taon)

SOCIAL SECURITY NUMBER (Huling Apat na Numero Lamang): XXX - XX (PANSININ: Ang pagbibigay ng mga Social Security Digit ay kusang-loob, at Gagamitin Para sa
Layuning Lamang Panloob na Pagsubaybay)

Nakalakip ang Kopya ng Patunay ng Pagiging Kuwalipikado:
1.

Sertipiko ng Kapanganakan

2.

Driver's License o DMV Identification Card

3.

Kasalukuyang Photo Identification Card ng Omnitrans

4.

Social Security Medicare Card

Sumusumpa ako na ang impormasyong nasa taas ay tumpak sa abot ng aking nalalaman, at nauunawaan ko na
ang palsipikasyon ay maaaring magresulta ng pagpapawalang-bisa ng aking identification card at mga pribilehiyo.

Pirma ng Aplikante

Petsa:

Mangyaring huwag kalimutan na isama ang iyong wallet-size na litrato, isang kopya ng iyong patunay ng
pagiging kuwalipikado, at ng $2.oo na hindi nare-refund na processing fee kasama ng iyong aplikasyon.
Ipadala sa koreo sa:

Omnitrans
Attn.: Special Transportation Services
1700 W. Fifth St.
San Bernardino, CA 92411
Inirereserba ng Omnitrans ang karapatan sa paggawa ng panghuling pagpapasya sa pagiging kuwalipikado para sa mga
identification card ng bawas na pasahe. Ang aplikasyong ito ay para lamang sa awtorisadong paggamit, at hindi sasailalim sa
pampublikong pagsusuri. Nauunawaan na ang pag-iisyu ng identification card ng bawas na pasahe ay para lamang sa
layuning pagkilala sa mga serbisyong transit, hindi ito naililipat.

