
CHƯƠNG TRÌNH VÉ GIẢM GIÁ 
CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN 

I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH 

Nếu quý vị là người khuyết tật, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Vé Giảm giá 

 cho Người khuyết tật của chúng tôi. Chương trình cho phép những người có một số khuyết tật nhất định đi xe buýt trên các tuyến cố định tại địa phương của  

GRTC với giá 75 xu. Tất cả các phương tiện của chúng tôi đều có lối lên xuống dành cho xe lăn. 

Chương trình giảm giá không áp dụng cho các tuyến tốc hành. _______________________________________________________________________________  

II. ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Theo quy định của Cơ quan Quản trị Trung chuyển Liên bang, những người đáp ứng một hoặc nhiều trường hợp sau đây 

 đủ điều kiện: 

• Nhận phúc lợi Medicare vì bất kỳ lý do nào khác ngoài độ tuổi 

• Suy giảm Vận động 

• Khiếm thị 

• Khiếm thính 

• Khuyết tật di chuyển/Suy giảm Thể lực 

• Cắt cụt chi 

• Khuyết tật Trí tuệ và/hoặc suy giảm năng lực tâm thần thực thể khác 

Nếu quý vị không đáp ứng một trong những tình trạng này, quý vị sẽ không đủ điều kiện tham gia Chương trình Vé Giảm giá cho  

Người khuyết tật. Đọc kỹ toàn bộ mẫu đơn trước khi quý vị nộp đơn đăng ký. 

Tính đủ điều kiện không dựa trên mức thu nhập hoặc tình trạng việc làm. Các tình trạng sau đây  

không đủ điều kiện để nhận vé giảm giá; mang thai, béo phì, nghiện ma túy hoặc rượu. __________________________________  

III. CÁCH NHẬN THẺ ID VÉ GIẢM GIÁ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

1. Hoàn thành các Phần I - IV của đơn đăng ký. 

2. Nhờ chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị (“Người chứng nhận”) hoàn thành Phần V của đơn đăng ký. Quý vị,  

người nộp đơn, chịu trách nhiệm trả bất kỳ khoản phí nào mà Người chứng nhận của quý vị có thể tính phí. 

3. Tất cả người nộp đơn phải đính kèm hoặc gửi qua email đến địa chỉ ADAphoto@ridegrtc.com một ảnh màu  

2“ x 1% “ (loại ảnh hộ chiếu). 

4. Chúng tôi chỉ chấp nhận đơn đăng ký qua thư bưu điện (không chấp nhận bản fax hoặc bản chụp phô-tô). 

5. Nếu quý vị được chấp thuận, thẻ ID của quý vị sẽ được gửi miễn phí qua thư bưu điện đến cho quý vị và có giá trị 

trong 1 năm kể từ ngày 

cấp. Nếu thẻ bị mất, bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp, phí làm lại thẻ là $5. ________________________________  

IV. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN 

1. GRTC có thể liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe chứng nhận để xác minh tính chính xác của  

thông tin được cung cấp. 

2. GRTC có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về tính đủ điều kiện của người đăng ký. 

3. Nếu đơn đăng ký của quý vị bị từ chối, quý vị sẽ được thông báo và được cung cấp thông tin về cách kháng nghị 

quyết định đó. 

4. Chúng tôi chỉ xử lý các đơn đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin. Các đơn đăng ký chưa hoàn tất sẽ  

bị trả về. 

V. NGƯỜI NHẬN DỊCH VỤ MEDICARE 

Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị có thể được đi xe buýt giảm giá theo hai cách: 

1. Xuất trình thẻ Medicare của quý vị cùng với thẻ nhận dạng có ảnh do chính phủ/tiểu bang cấp khi quý vị lên xe buýt  

và trả tiền vé đã giảm. 
Hoặc 

2. Đăng ký thẻ ID do GRTC cấp bằng cách hoàn thành các Phần I - IV của đơn này và đính kèm bản sao 

 thẻ Medicare của quý vị. Khi quý vị đi xe buýt, hãy xuất trình thẻ ID có ảnh do GRTC cấp cho quý vị. 
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me 
HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN 

Đơn đăng ký Vé Giảm giá cho Người khuyết tật 

Phần dành cho nhân 
viên 

 

Số ID Ngày hết hạn: 

Ngày cấp: 
Người phê duyệt: Ngày: 
Người từ chối: Ngày: 

 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

Nữ □ Nam □ 
Tên: Họ Tên Tên đệm Viết tắt  

Địa chỉ Đường Số Căn Hộ/Tòa Nhà 

Thành phố Tiểu bang Mã Bưu chính 

Quận Cư trú Địa chỉ Email (không bắt buộc) 

Địa chỉ Gửi thư bưu điện (nếu khác với bên trên): 

Điện thoại Nhà: __________________________  Điện thoại Cơ quan: ___________________________  

Số An sinh Xã hội: 000-00- _________________  Ngày sinh: ___________________________________  

(Chỉ 4 chữ số cuối) 

Quý vị hiện có Thẻ Vé Giảm giá của GRTC không? □ Không □ Có Số ID: ________________________  

Quý vị hiện có thẻ Medicare không? □ Không □ Có (Nếu có, quý vị không cần điền 
Phần V của đơn đăng ký này.) 

PHẦN II. YÊU CẦU VỀ ẢNH 

Viết in tên của quý vị ở mặt 

sau  

của ảnh, sau đó đính kèm  

ảnh ở đây 

Hoặc 

Gửi ảnh tới địa chỉ email 

ADAPhoto@ridegrtc.com 

Đính kèm một bức ảnh màu vào ô bên trái. 

Ảnh không được nhỏ hơn 2”x 1  1/2 

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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HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN 
Đơn đăng ký Vé Giảm giá cho Người khuyết tật 

PHẦN III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

Thẻ Vé Giảm giá phải được xuất trình cho người điều hành khi lên xe buýt và quẹt thẻ ở  
hộp đựng tiền vé. 

Chương trình giảm giá không áp dụng cho các tuyến tốc hành. 

GRTC có quyền tịch thu Thẻ Giảm giá bị sử dụng sai quy định. Thẻ  
bị tịch thu sẽ không được trả lại hoặc thay thế. 

Trong trường hợp thẻ của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị phải nộp phí $5 cho mỗi lần làm lại 
thẻ. Sau lần cấp lại thẻ thứ ba, chúng tôi sẽ không  
cấp thêm thẻ cho đến khi có kết quả đánh giá về lịch sử thay thế thẻ của quý vị từ đại diện của 
GRTC. Nếu không được cấp lại thẻ, quý vị có thể nộp đơn đăng ký lại sau ngày hết hạn của 
 thẻ. 

PHẦN IV. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN 

Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện như 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. 
Tôi theo đây cho phép chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép tiết lộ bất kỳ thông tin  
liên quan nào nhằm mục đích đánh giá tính đủ điều kiện tham gia Chương trình Vé Giảm giá của tôi. 

Chữ ký của Người nộp đơn: Ngày: 

Nếu người khác giúp quý vị hoàn thành đơn đăng ký này, vui lòng cung cấp các thông tin sau đây. 

Tên: __________________________________________ Số điện thoại sử dụng Ban ngày: 

Địa chỉ:_____________________________________________________  

Cơ quan hoặc Phòng khám (nếu áp dụng) _________________________  

Quan hệ với Người nộp đơn:____________________________________  

Chữ ký: _______________________________________ Ngày: _______  

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đơn đăng ký hoặc dịch vụ, vui lòng liên hệ với  

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số (804)358-GRTC (4782). 

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

2. Các đơn đăng ký chưa hoàn tất sẽ bị trả về. 

3. Thời gian xử lý tối thiểu là 10 ngày làm việc. 

Gửi đơn đăng ký đã hoàn tất qua đường bưu điện tới địa chỉ: 

Eligibility Coordinator 

GRTC Transit System 

301 East Belt Boulevard 

Richmond, VA 23224 
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HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN 
Đơn đăng ký Vé Giảm giá cho Người khuyết tật 

PHẦN V. CHỨNG NHẬN CỦA CHUYÊN GIA 

THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG KHUYẾT TẬT CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN 

Phần này (trang 3-5) phải do một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép hoàn thành. 

Không chấp nhận hồ sơ bệnh án của khách hàng hoặc thông tin thu nhập nộp kèm đơn đăng ký. 
Vui lòng đánh dấu tất cả các tình trạng ảnh hưởng đến khả năng sử dụng phương tiện giao 
thông công cộng của người nộp đơn. 

Chẩn đoán: 

□ Mù - Có thị lực trung tâm từ 20/200 trở xuống ở cả hai mắt khi sử dụng 
kính điều chỉnh khúc xạ. Mỗi mắt, kèm theo giới hạn về trường nhìn sao cho  
đường kính lớn nhất của trường nhìn đối diện với góc lớn hơn 20 độ, sẽ được  
coi là có thị lực trung tâm từ 20/200 trở xuống. 

□ Khiếm thính - Khi dùng máy trợ thính, thính giác ở mỗi tai KHÔNG được khôi phục về một trong  
các mức tối thiểu sau: 

□ Độ nhạy ngưỡng nghe trung bình đối với sự dẫn truyền âm thanh qua không khí từ 90 decibel trở 
lên và đối với sự dẫn truyền âm thanh qua xương 
 ở mức tối đa tương ứng, được xác định bằng mức trung bình giản đơn của các mức ngưỡng 
nghe 
 ở 500, 1.000 và 2.000 HZ; hoặc 

□ Điểm phân biệt lời nói từ 40% trở xuống ở mỗi tai. 

□ Khuyết tật không liên quan đến di chuyển/Rối loạn dáng đi 

Do bất kỳ nguyên nhân nào, người nộp đơn không thể di chuyển mà không có khung tập đi, xe 
lăn,  
xe máy cho người khuyết tật, nạng, gậy hoặc thiết bị hỗ trợ vận động/di chuyển khác vào mọi thời 
điểm. Từ "không thể" được sử dụng  
theo nghĩa đen. Nếu dùng một trong những thiết bị hỗ trợ cơ học này chỉ để hỗ trợ cho việc di 
chuyển là  
không đủ điều kiện. 

□ Viêm khớp - Trị liệu cấp độ III hoặc nặng hơn, Trị liệu chức năng cấp độ III hoặc nặng hơn, Giải 
phẫu cấp độ III  
trở lên 

□ Cắt cụt chi- Chấn thương mất khối cơ hoặc gân hoặc bằng chứng chụp X-quang của bệnh cứng 
khớp 
 hoặc xương, trật khớp hoặc mất ổn định chức năng của hai bàn tay, một tay và một chân, hoặc 
cắt cụt chi ở hoặc  
trên vùng xương cổ chân 

□ Đột quỵ- Gây ra chứng nhiễu loạn cảm xúc không tự nguyện, bại não, thiếu vận động chức năng 
duy trì của vận động 
 thô/khéo léo hoặc dáng đi, mất điều hòa hai chi. 

Người nộp đơn không thể di chuyển mà không sử dụng các thiết bị hỗ trợ sau: 

□ Xe lăn □ Xe máy cho người khuyết tật □ Gậy □ Nạng □ Khung tập đi 

□ Thiết bị hỗ trợ di chuyển khác (vui lòng mô tả): ___________________  
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HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN 
Đơn đăng ký Vé Giảm giá cho Người khuyết tật 

Chẩn đoán (tiếp): 

□ Bệnh hô hấp - Cấp độ III trở lên 

□ Tim - Suy mạch máu cấp độ III hoặc IV và Trị liệu Cấp độ C, D hoặc E 

□ Lọc máu - Những người cần thẩm tách thận để sống 

□ Rối loạn Suy nhược Tiến triển Mạn tính: Các bệnh đặc trưng bởi các triệu chứng  
mạn tính như mệt mỏi, suy nhược, giảm cân và thay đổi trạng thái tâm thần gây cản trở các  
hoạt động sinh hoạt hàng ngày và làm giảm đáng kể khả năng vận động. 
• Các khối u ác tính đang tiến triển và không kiểm soát được 
• Bệnh mô liên kết nâng cao như Lupus Ban đỏ, Xơ cứng bì hoặc  

Viêm nút quanh động mạch 
• HIV có triệu chứng (AIDS hoặc ARC) trong nhóm lâm sàng V theo định nghĩa của Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), 

□ Suy nhược thần kinh: Như nêu trong Đánh giá Khuyết tật theo  
Ấn phẩm của Sở An sinh Xã hội. 

□ Khuyết tật Trí tuệ và/hoặc Suy giảm Năng lực Tâm thần Thực thể khác [Ý kiến phải  

được đưa ra bởi bác sĩ, nhân viên y tế xã hội hoặc cơ quan dịch vụ về chậm phát triển trí tuệ.]  

Điểm số được nêu dưới đây đề cập đến những điểm số đạt được trên bài kiểm tra đo lường trí tuệ 
Wechsler dành cho người lớn (W.A.I.S.) và chỉ được sử dụng cho mục đích 
 tham khảo. Điểm số đạt được trong các bài kiểm tra cá nhân chuẩn hóa khác được chấp nhận,  
nhưng các giá trị số thu được phải chỉ ra một mức độ chức năng trí tuệ tương tự: 

□ Người không có đủ năng lực trí tuệ khiến người đó phải phụ thuộc vào người khác trong các 
nhu cầu cá nhân 
 (ví dụ: đi vệ sinh, ăn uống, mặc quần áo hoặc tắm) VÀ không thể tuân theo các hướng dẫn, do 
đó  
không thể sử dụng các biện pháp chuẩn hóa về hoạt động trí tuệ; hoặc 

□  Dựa trên bài kiểm tra IQ nói, thực hiện hoặc toàn diện hợp lệ, người đó có IQ từ 59 trở xuống; 
hoặc là 

□  Dựa trên bài kiểm tra IQ nói, thực hiện hoặc toàn diện hợp lệ, người đó có chỉ số IQ từ 60 đến 70 
VÀ 

 (a) không thể thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại thường xuyên; hoặc (b) bị suy giảm năng lực  
tâm thần thực thể khác gây ra giới hạn bổ sung và đáng kể về khả năng chuyển động hoặc dáng 
đi. 

□ Suy giảm Năng lực Tâm thần Thực thể khác- Người đó không đủ năng lực trí tuệ do  
một hoặc nhiều nguyên nhân thực thể gây ra những hạn chế đáng kể về di chuyển hoặc dáng đi. 

Tôi ước tính rằng khoảng thời gian bị khuyết tật của người nộp đơn sẽ là: 

□ Vĩnh viễn 
□ Tạm thời (□ 3 tháng, □ 6 tháng, □ 9 tháng) 

Tình trạng khuyết tật của người nộp đơn có yêu cầu người đó phải có người phục vụ đi cùng không? 

□ Có □ Không □  Thỉnh thoảng 

□ khác (vui lòng nêu rõ) ________________________________  
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HỆ THỐNG TRUNG CHUYỂN 
Đơn đăng ký Vé Giảm giá cho Người khuyết tật 

Đơn đăng ký có thông tin không rõ ràng hoặc không đầy đủ sẽ bị trả lại. 

(Vui lòng sử dụng con dấu của văn phòng y tế) 

Người hoàn thành chứng nhận: _____________________________________________________  

Chức vụ Chuyên môn: ____________________________________________________________  

Địa chỉ Cơ quan: ________________________________________________________________  

Phòng khám hoặc Cơ quan: _______________________________________________________  

Số điện thoại dùng cho công việc: ___________________________________________________  

Tôi xác nhận rằng thông tin được cung cấp để xin chứng nhận là đúng sự thật và chính xác. 

Chữ ký Tên viết In Ngày 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đơn đăng ký hoặc dịch vụ, vui lòng liên hệ với  

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng theo số (804)358-GRTC (4782). 

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

2. Các đơn đăng ký chưa hoàn tất sẽ bị trả về. 

3. Thời gian xử lý tối thiểu là 10 ngày làm việc. 

Gửi đơn đăng ký đã hoàn tất qua đường bưu điện tới địa chỉ: 

Eligibility Coordinator 

GRTC Transit System 

301 East Belt Boulevard 

Richmond, VA 23224 
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