PROGRAMA NG DISCOUNT ID CARD
NG REGIONAL TRANSIT CONNECTION (RTC)

MGA TAGUBILIN SA APLIKASYON
PARA SA NAWALANG CARD
Ang aplikasyong ito ay kailangang gamitin kapag naga-aplay para sa isang kapalit
na card (nawala o ninakaw). Ang aplikasyong ito ay para lamang sa mga
indibidwal na may isang kasalukuyang RTC Discount ID Card na mawawalan ng
bisa sa loob nang hindi na bababa pa sa dalawang buwan pagkatapos ng petsa
ngayon. Kung ang inyong card ay mawawalan ng bisa sa loob nang 60 araw, isang
opsyon ang mag-renew na lamang kayo ng inyong card at sumailalim sa proseso
ng renewal.
Kapag nagkukumpleto ng form, MANGYARING MAGSULAT NANG MALINAW.
Gumamit ng asul o itim na tinta, huwag gumamit ng lapis. Kung ang
inyong adres ay hindi mabasa, ang inyong card ay ipadadala sa inyong
lokal na ahensya ng transit at doon ninyo maaaring kunin.
Kung hindi ninyo alam ang numero ng inyong kasalukuyang card, mangyaring
tiyakin na ibigay sa amin ang inyong buong pangalan, adres, numero ng telepono
at lalong-lalo na ang petsa ng inyong kapanganakan. Pagsusumikapan namin na
hanapin kayo sa aming database gamit ag mga naturang impormasyon.
Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa inyong ahensya ng transit upang
mapatunayan na mayroon kayong kasalukuyang card na karapat-dapat palitan.
Maaari ninyong dalhin ang form na ito sa inyong ahensya ng transit o maaari
ninyong ipadala sa pamamagitan ng koreo ang aplikasyong ito sa:
RTC Discount Card
PO Box 70040
Oakland, CA 94612-0040
Ang inyong aplikasyon ay dapat ding may kasamang isang tseke o money order
sa halagang $3 na babayaran sa RTC Discount Card. Huwag magpapadala ng
pera sa koreo. Ang mga aplikasyon na may kasamang pera ay ibabalik sa inyo.
Ang nais kong paraan/pormat ng komunikasyon ay:
 Koreo ng Estados Unidos

 Braille (ipadadala sa koreo)

 Email
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PROGRAMA NG DISCOUNT ID CARD NG REGIONAL TRANSIT CONNECTION

APLIKASYON PARA SA
NAWALANG CARD
Gamitin upang mapalitan ang isang nawala o nanakaw na card

Mangyaring magsulat nang malinaw. Gumamit ng itim o asul na
tinta, huwag gumamit ng lapis.

Ang mga adres na hindi mabasa ang pangunahing dahilan kung bakit
naaantala ang mga card.
Tandaan: Kung may anumang kahirapan sa pagbabasa ng adres, ang card ay ipapadala
sa inyong ahensiya ng transit at doon maaaring kunin.

PANGALAN
ADRES SA
KOREO

NUMERO NG APARTMENT

LUNGSOD

ESTADO

TELEPONO SA ARAW

ZIP CODE

PETSA NANG KAPANGANAKAN MM/DD/YYY
(INIAATAS)

LAGDA
PETSA NGAYON:

TO BE FILLED OUT BY TRANSIT AGENCY PERSONNEL (Please verify that the client has a current RTC card)/
PUPUNAN NG KAWANI NG AHENSYA NG TRANSIT (Mangyaring kumpirmahin na ang kliyente ay kasalukuyang may RTC card)
TRANSIT OPERATOR/OPERATOR NG TRANSIT
RTC (CLIENT) ID NUMBER/NUMERO NG ID (NG KLIYENTE) NG RTC
CARD EXPIRATION DATE/PETSA NG PAGKAWALANG BISA

 LOST/NAWALA

STOLEN/NINAKAW

COMPLETED BY/KINUMPLETO NI:

 DAMAGED/NASIRA

 CHANGE/KAPALIT

 OTHER/IBA PA

DATE/PETSA:
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