Mẫu đơn Đặt Thẻ Vé Giảm giá Không giới hạn
GRTC hiện cung cấp thẻ Vé Giảm giá Không giới hạn theo ngày, tuần và tháng cho người cao niên từ 65 tuổi trở lên, người
khuyết tật
và học sinh từ 18 tuổi trở xuống. Nếu quý vị muốn mua bất kỳ thẻ nào trong các loại này, vui lòng điền thông tin vào phần bên
dưới. Vui lòng
ghi rõ ràng để đảm bảo quá trình xử lý được diễn ra nhanh chóng và chính xác.
Họ

Tên:

Tên

Địa chỉ Đường
Thành phố

Số Căn hộ
Tiểu bang

Mã Bưu chính

Điện thoại
Địa chỉ Email
Loại Thẻ

Số lượng Giá

Thẻ 7 Ngày Không giới hạn _____ $

Tổng chi phí

8,25 =

Thẻ 30 Ngày Không giới hạn _____ $ 35,00 =

Để nhận được thẻ vé giảm giá, quý vị PHẢI cung cấp thông tin nhận dạng phù hợp bao gồm:
Người cao niên từ 65 tuổi trở lên: Một bản sao thẻ nhận dạng cá nhân hợp lệ do chính phủ cấp hoặc bản sao
Thẻ Người cao niên do GRTC cấp cho quý vị.
Người khuyết tật: Một bản sao Thẻ ID Vé Giảm giá cho Người khuyết tật do GRTC cấp cho quý vị.
Medicare: Một bản sao thẻ nhận dạng cá nhân hợp lệ do chính phủ cấp VÀ một bản sao
Thẻ Medicare của quý vị.
Học sinh/sinh viên từ 18 tuổi trở xuống: Một bản sao thẻ nhận dạng cá nhân hợp lệ do chính phủ cấp hoặc thẻ học sinh
(chỉ dành cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở) có ghi ngày sinh.
VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG TẤT CẢ CÁC GIẤY TỜ NHẬN DẠNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở TRÊN PHẢI ĐƯỢC XUẤT
TRÌNH
CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TRƯỚC KHI QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐI XE BUÝT VỚI VÉ GIẢM GIÁ.
Để biết thêm thông tin về cách nhận Thẻ Người cao niên do GRTC cấp hoặc Thẻ Người khuyết tật do GRTC cấp, vui lòng truy
cập phần
Vé Giảm giá (trong mục Giá vé) trên trang web của chúng tôi.
Các Mẫu đơn Đặt thẻ đã hoàn thành, kèm theo bằng chứng nhận dạng phù hợp và hình thức thanh toán (séc hoặc phiếu chuyển
tiền) có thể được
gửi qua thư bưu điện tới:
Eligibility Coordinator
301 East Belt Boulevard
Richmond, VA 23224
Truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ:
www.ridegrtc.com
Thời gian xử lý là 10 ngày làm việc. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có thể liên hệ với Điều phối viên giám định Điều kiện hợp
lệ của chúng tôi
theo số (804) 358-3871 máy nhánh 434.

