ិ ផ
កម្ម វធី
 ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មានបិតរ ូបថតបង្ហាញពីប្រភេទ
មនុស្សចាស់សម្រាប់ការបញ្ុះច តម្លៃ សំបុត្ររ ថយន្ត ក្រុង
អំពីប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន

ក្បាល:  1” ទៅ 1 3/8”

Omnitrans មានក្ដីសោមនស្សរ ីករាយនឹងផ្ដលជ
់ ូ ននូវប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មានបិតរ ូបថតមនុស្សចាស់ដ ែល
មានអាយុចា
 ប់ពី 62 ឆ្នាឡំ �ើងទៅ។ ប័ណ្ណនេ
 ះផ្ដលឲ
់ ្យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមនុស្សចាស់ន
 ូ វភស្តុតាងបញ្ជាក់ងាយស្រួ លអំពី
សិទ្ធិទទួ លបា
 នការបញ្ ចុះថ្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុង និងសំបុត្របង់ប្រាក់ឡានក្រុង។ ដ�ើម្បីទទួ លបា
 នប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន
(ID) មានបិតរ ូបថតបង្ហាញពបី្រភេទមនុស្សចាស់ អ្ន កចាំបាច់ត្
 វរូ ដា
 ក់ពា
 ក្យសន
ុំ ូ វរាល់ឯកសារបញ្ជាក់ភស្តុតាងខាង
2”
ក្រោមទៅកាន់ Omnitrans:
• ទម្រង់បែបបទសំណ�ដើ ែលបានបំពេញហ�ើយម
 ួ យច្បាប់ (មានភ្ជាប់)
• សំណៅឯកសារ មួ យ ច្បាប់នៃឯកសារបញ្ជាក់ភស្តុតាងមនុស្សចាស់ខា
 ងក្រោម:
2”
— សំបុត្រកំណ�ើត
— ប័ណ្ណប�ើកបរ ឬប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន DMV
— ប័ណ្ណសម្គាល់ស
 មាជិក Omnitrans មានបិតរ ូបថតដែលមានកន្ល ងមក
— ប័ណ្ណ ឬកាដ Medicare សម្រាប់ស
 ន្តិសុខស
 ង្គ ម
• រ ូបថតពណ៌នៃ
 ម្ចាស់ស
 ំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យ (រ ូបថតនឹងមិនអាចដកវ ិញបានទេ):
សូ មមេត្តា ផ្ើរញ ូបថត
— រ ូបថតដែលមានខ្នាតដាក់កាបូ បហោប៉ៅ (2” x 2”)
មួ យសន្លឹកដូចមួយនេះ
— ត្រឹមក្បាល និងស្មា, រ ូបម�ើលចំពីមុខកាមេរ៉ា (ម�ើលគ
 ំរនា
ូ នា)
— ពណ៌ស
 ច្
 បាស់ (ឬភ្លឺរលោង) នៃផ្ទៃខាងក្រោយ
— គ្មានពាក់មួក, ក្រម៉ា , វ៉ែនតា, ឬពាក់បូធ្វ ើឲ្យរ ូបថតមិនច្បាស់
(ចំណា:ំ   ប�ើម្ចាស់សំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យមានជួតក្បាលសម្រាប់មូលហេតុសាសនា ឬ វ៉ែនតាស្រទំ
ដោយសារមានបញ្ហាភ្នែ កខ្សោយ សូ មមេត្តា ដាក់/បញ្ជូ នកំណត់សម្គាល់ដោយមានភ្ជាប់ រ ូបថត
ដែលគេនឹងទទួ លយកវាបាន)
• ថ្លៃ បង់ដំណ�ើរការដែលមិនអាចសងវ ិញបានចំនួន $2.00 (មូ លប្បទានបត្រ (សែក) ឬអាណត្តិប្រៃ
 សណីយ៍
ដែលអាចបង់ទៅឲ្យប្រព័ន្ធ Polaroid ID តែ ប៉ុណ្ណោះ - កុំបង់ជាសា
 ច់ប្រាក់)				
សូ មមេត្តា កត់ចំណា:ំ   ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មានបិតរ ូបថតបង្ហាញពបី្រភេទមនុស្សចាស់មា
 នសុពលភាពរហូ ត
ដល់រ យៈពេលប្រាំឆ្នាំ និងផុតកំណត់នៅថ្ងៃ ខួបកំណ�ើតនៃអ្នកកាន់ប័ណ្ណ។ រាល់ព
 ័ត៌មានដែលមានផ្ដល់នៅល�ទ
ើ ម្រង់
បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នកមានលក្ខ ណៈជាស
 ម្ងាត់។
ទីកន្លែ ងដែលត្វរូ ដា
 ក់ទ
 ម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នក
	នៅពេលដែលទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នកបានចប់សព្វគ្រប់ហ�ើយ សូ មមេត្តា ផ្ើ/ញ ប
 ញ្ជូ នគ្រប់ទំព័រទា
 ំងអស់
ដោយមានភ្ជាប់ជាមួ យនូវរ ូបថតដែលមានខ្នាតដាក់កាបូ បហោប៉ៅ និងថ្លៃ បង់ដំណ�ើរការដែលមិនអាចសងវ ិញបាន
ចំនួន $2.00 ទៅកាន់អាសយដ្ឋា នខាងក្រោម។ ត្រូវចា
 ថា
ំ មិនត្វរូ ផ្
 ើច្
ញ បាប់ដ�ើមនៃឯកសារបញ្ជាក់ភស្តុតាងសិទ្ធិទទួ ល
បាន ឬសាច់ប្រាក់ឡ�ើយ។
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សូ មមេត្តា កត់ចំណា:ំ   នៅពេលដែលគេបានទទួ លទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នកដែលបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់
ហ�ើយនោះ ការដំណ�ើរការនឹងស៊ីពេលប្រហែល 10 ថ្ងៃ ធ្វ ើការ។ នៅពេលដែលទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នកទទួ លបា
 ន
ការបញ្ជាក់យល់ព្រម គេនឹងផ្ើប
ញ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួនរបស់អ្នកឲ្យអ្នកតាមអ៊ីម៉ែល។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ មទ�ៀត ឬសំណួរ/ចម្ង លនា
់ នា សូ មមេត្តា ហៅទូរសព្ទ ទាក់ទងទៅផ្នែ កអតិថិជនរបស់
Omnitrans តាមរយៈលេខ (909) 379-7100។

ទម្រង់បែបបទនេះត្
 វរូ មានការបំពេញដោយ ម្ចាស់សំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ ទាំងអស់

បែបបទសំណ�ើសុំផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មនុស្សចាស់សម្រាប់ការបញ្ ុះច តម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុង
សូ មមេត្តា បោះពុម្ពគ្រ
 ប់ព័ត៌មានទា ំងអស់
ឈ្មោះ
(នាមខ្ លួន, ឈ្មោះកណ្ដា លជាអ
 ក្សរអាទិសង្កេ ត, នាមត្រកូ ល)

អាសយដ្ឋា ន:												
(លេខ, ផ្វ, លេខ
លូ
ផ្ទះល្វែ ង)

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណ�ើត:										

ទីក្រុង:									ហ្ស៊ីព:

ទូ រសព្ទ :

(ខែ, ថ្ងៃ , ឆ្នាំ)

លេខសន្តិសុខស
 ង្គ ម (យកតែលេ
 ខបួនខ្ទង់ចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ):  XXX - XX -   
(ចំណា:ំ   ការផ្ត លលេ
់ ខសន្តិសុខស
 ង្គ មមានលក្ខ ណៈជាកា
 រស្ម័គ្រចិត្ត ហ�ើយគេ
 នឹងប្រសម្រាប់់តែគោ
 លបំណងតាមដានផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ)

សំណៅឯកសារបញ្ជាក់ភស្តុតាងអំពស
ី ិទ្ធិទទួ លបា
 នដែលមានភ្ជាប់:
1.
2.
3.
4.

សំបុត្រកំណ�ើត
ប័ណ្ណប�ើកបរ ឬប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន DMV
ប័ណ្ណសម្គាល់ស
 មាជិក Omnitrans មានបិតរ ូបថតដែលមានកន្ល ងមក
ប័ណ្ណ ឬកាដ Medicare សម្រាប់ស
់ ន្តិសុខស
 ង្គ ម

តាមរយៈនេះ ខ្ញុំសូមសច្ចា ថា ព័ត៌មានខាងល�គ
ើ ឺពិតជាត្រឹមត្រូវតា
 មចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ប
 ំផុតរបស់ខ្ញុំ ហ�ើយន
 ិងយល់ថា

អំព�ក្លែ
ើ ងបន្លំអាចនឹងបណ្ដា លឲ្យមានការលុបចោលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន និងបុព្វសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ។
ហត្ថលេខាម្ចាស់សំណ�ើ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ 						

កាលបរ ិច្ឆេ ទ:

សូ មមេត្តា កុំភ្លេ ចបញ្ ល
ចូ រ ូបថតដែលមានខ្នាតដាក់កាបូ បហោប៉ៅ, សំណៅឯកសារភស្តុតាងបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួ លបា
 ន, និងថ្លៃ បង់
ដំណ�ើរការដែលមិនអាចសងវ ិញបានចំនួន $2.00 របស់អ្នក ជាមួ យនឹងទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នក។ ផ្ញើសំបុត្រទៅកាន់:
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Omnitrans សូ មរក្សាសិទ្ធិធ្វ ើការកំណត់ស
 ិទ្ធិទទួ លជា
 ចុងក្រោយសម្រាប់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង។ ទម្រង់
បែបបទសំណ�ើសនេ
ុំ ះគឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយន
 ិងមិនស្ថិតក្រោមការពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវ ិញ ឬវាយតម្លៃ ជាសា
 ធារណៈឡ�ើយ។ វាមាន
ការយល់ឃ�ើញថា
 ការចេញឲ្យនូវប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង គឺដ�ើម្បីគោលបំណងនៃការកំណត់ល�បើ្រភេទ
សេវាកម្ម ឬអត្ថ ប្រយោជន៍ឆ្លងប្រទេសដោយគ្មានពន្ធ គឺវាមិនអាចផ្ទេ របានទេ។

ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មនុស្សចាស់សម្រាប់ការបញ្ុះច តម្លៃ សំបុត្ររ ថយន្ត ក្រុង
ទម្រង់បែបបទសំណ�ើសុំបន្ត /ដូរប័ណ្ណថ្មី
ថ្លៃដូរប័ណ្ណថ្មី - $5.00 *

ថ្លៃបន្ត ប័ណ្ណ - $2.00 *

ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការ

ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការ

ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មនុស្សចាស់

ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) មនុស្សចាស់

* (មូ លប្បទានប័ត្រ (សែក) ឬអាណត្តិប្រៃ
 សណីយដ៍ ែលបង់ទូទាត់ទៅឲ្យឈ្មោះក្រុមហ៊ុន តែប៉ុណ្ណោះ - កុំបង់ជាសាច់ប្រាក់)

សូ មមេត្តា បោះពុម្ពគ្រ
 ប់ព័ត៌មានទា ំងអស់
ឈ្មោះ:
(នាមខ្ លួន, ឈ្មោះកណ្ដា លជាអ
 ក្សរអាទិសង្កេ ត, នាមត្រកូ ល)

អាសយដ្ឋា ន:												

ទីក្រុង:									ហ្ស៊ីព:

(លេខ, ផ្វ, លេខ
លូ
ផ្ទះល្វែ ង)

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណ�ើត:										

ទូ រសព្ទ :

(ខែ, ថ្ងៃ , ឆ្នាំ)

សូ មមេត្តា កុំភ្លេ ចសរសេរបញ្ ល
ចូ ថ្លៃបង់ដំណ�ើរការដែលមិនអាចសងវ ិញបានរបស់អ្នក ($5.00 សម្រាប់ការដូ ច
ប័ណ្ណថ្មី, $2.00 សម្រាប់កា
 របន្ត ) ដោយភ្ជាប់នឹងទម្រង់បែបបទស្ន ើសរុំ បស់អ្នក។ ផ្ញើសំបុត្រទៅកាន់:
ScreenCheck North America
Attn.: Omnitrans
2621 Corrinado Ct.
Fort Wayne, IN 46808
សូ មអរគុណចំពោះការដាក់ទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នក។ គេនឹងផ្ើប
ញ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ថ្មីរបស់អ្នកក្នុង
រយៈពេល 10 ថ្ងៃ ធ្វ ើការ។

Omnitrans សូ មរក្សាសិទ្ធិធ្វ ើការកំណត់ស
 ិទ្ធិទទួ លជា
 ចុងក្រោយសម្រាប់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង។ ទម្រង់
បែបបទសំណ�ើសនេ
ុំ ះគឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយន
 ិងមិនស្ថិតក្រោមការពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវ ិញ ឬវាយតម្លៃ ជាសា
 ធារណៈឡ�ើយ។ វាមាន
ការយល់ឃ�ើញថា
 ការចេញឲ្យនូវប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង គឺដ�ើម្បីគោលបំណងនៃការកំណត់ល�បើ្រភេទ
សេវាកម្ម ឬអត្ថ ប្រយោជន៍ឆ្លងប្រទេសដោយគ្មានពន្ធ គឺវាមិនអាចផ្ទេ របានទេ។

ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ADA សម្រាប់ការបញ្ុះច តម្លៃ សំបុត្ររ ថយន្ត ក្រុង
ទម្រង់បែបបទសំណ�ើសុំបន្ត /ដូរប័ណ្ណថ្មី

ការបន្ត ប័ណ្ណ - ឥតមានយកថ្លៃ

ថ្លៃដូរប័ណ្ណថ្មី - $5.00
(មូ លប្បទានប័ត្រ (សែក) ឬអាណត្តិប្រៃ
 សណីយ៍
ដែលបង់ទូទាត់ទៅឲ្យ
ប្រព័ន្ធ Polaroid ID បាន តែប៉ុណ្ណោះ - កុំបង់ជា
សាច់ប្រាក់)
សូ មមេត្តា បោះពុម្ពគ្រ
 ប់ព័ត៌មានទា ំងអស់

ឈ្មោ:

(នាមខ្ លួន, ឈ្មោះកណ្ដា លជាអ
 ក្សរអាទិសង្កេ ត, នាមត្រកូ ល)

អាសយដ្ឋា ន:												

ទីក្រុង:									ហ្ស៊ីព:

(លេខ, ផ្វ, លេខ
លូ
ផ្ទះល្វែ ង)

ថ្ងៃ ខែឆ្នាំកំណ�ើត:										
(ខែ, ថ្ងៃ , ឆ្នាំ)

ទូ រសព្ទ :

សូ មមេត្តា កុំភ្លេ ចសរសេរបញ្ ល
ចូ ថ្លៃ បង់ដំណ�ើរការដែលមិនអាចសងវ ិញបានរបស់អ្នក (ឥតមានយកថ្លៃ 
សម្រាប់ការបន្ត ) ដោយភ្ជាប់នឹងទម្រង់បែបបទស្ន ើសរុំ បស់អ្នក។ ផ្ញើសំបុត្រទៅកាន់:
ScreenCheck North America
Attn.:  Omnitrans
2621 Corrinado Ct.
Fort Wayne, IN  46808

សូ មអរគុណចំពោះការដាក់ទម្រង់បែបបទសំណ�រើ បស់អ្នក។ គេនឹងផ្ើប
ញ ័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ថ្មីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 10
ថ្ងៃ ធ្វ ើការ។

Omnitrans សូ មរក្សាសិទ្ធិធ្វ ើការកំណត់ស
 ិទ្ធិទទួ លជា
 ចុងក្រោយសម្រាប់ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង។ ទម្រង់
បែបបទសំណ�ើសនេ
ុំ ះគឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយន
 ិងមិនស្ថិតក្រោមការពិនិត្យម�ើលឡ�ើងវ ិញ ឬវាយតម្លៃ ជាសា
 ធារណៈឡ�ើយ។ វាមាន
ការយល់ឃ�ើញថា
 ការចេញឲ្យនូវប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួន (ID) ជនពិការសម្រាប់ការបញ្ ចុះតម្លៃ សំបុត្ររថយន្ត ក្រុ
 ង គឺដ�ើម្បីគោលបំណងនៃការកំណត់ល�បើ្រភេទ
សេវាកម្ម ឬអត្ថ ប្រយោជន៍ឆ្លងប្រទេសដោយគ្មានពន្ធ គឺវាមិនអាចផ្ទេ របានទេ។

