
ĐƠN XIN THẺ THIẾU NIÊN

Bước  1: THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA NGƯỜI MANG THẺ    (Phải điền tất cả các mục trong Bước 1.)

Tên ____________________________________ Tên đệm ______ Họ  ______________________________________________________ 

Địa chỉ __________________________________ Thành phố _______________________________ Tiểu bang ______ Mã Zip __________

Điện thoại ban ngày _______________________ Địa chỉ Điện thư (nếu có) ___________________________________________________

Bước 2: CHỨNG NHẬN TUỔI CỦA NGƯỜI MANG THẺ

Đánh dấu tài liệu nộp theo để chứng nhận có đủ điều kiện:

	 o Khai sinh hoặc Hộ chiếu

	 o Thẻ Căn cước do Tiểu bang cấp hoặc Bằng lái xe

 o Thẻ Đăng ký Ngoại kiều/Thẻ Thường trú

	 o Thẻ Căn cước Mễ/Thẻ Căn cước do Lãnh sự cấp

	 o Thẻ Căn cước do SF cấp

 o Thẻ Học sinh có Ngày Sinh

 o Thẻ Quân nhân/Phụ thuộc có Ngày Sinh

 o Thẻ Phúc lợi Y tế có Ngày sinh

Ngày Sinh (TT/NN/NNNN) _________________________________

Tài liệu Xác nhận # _______________________________________

Bước 4: CHỮ KÝ

Đòi hỏi phải có chữ ký của Phụ huynh/Giám hộ. Bằng chữ ký, tôi xác nhận thông tin trong đơn này là thật và đúng. 

Phụ huynh/Giám hộ Chữ ký _____________________________________________________ Date _______________________________

Bước 5: NỘP ĐƠN    Đích thân nộp đơn này với chứng nhận về tuổi tác.

 TRANSIT AGENCY USE ONLY:    Intake Date ____________  Transit Agency ___________________________ Employee Name ___________________________

Đơn được nhận tại các trung tâm dịch vụ khách hàng Clipper và tại các địa điểm của những đối tác vận 
chuyển tham gia. Xin vui lòng truy cập clippercard.com để có danh sách những địa điểm hiện có.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi về Dịch vụ Khách hàng Clipper® ở số 877.878.8883.
Xem Chính sách về sự Riêng tư của Clipper® tại clippercard.com/ClipperWeb/privacy.do

Bước 3: THÔNG TIN VỀ TRƯƠNG MỤC CLIPPER

Bạn muốn nhận thông tin về thẻ Clipper® bằng ngôn ngữ nào:

	 o Anh ngữ o Tây ban nha o Tiếng Tầu 

Để tăng thêm mức độ an ninh khi tiếp cận thông tin của thẻ, chúng 
tôi đòi hỏi quý vị phải cung cấp câu trả lời cho một trong những câu 
hỏi sau đây:

	 o Họ Mẹ __________________________________________

	 o Sinh ra ở Thành phố _______________________________

Ghi chú: Quý vị sẽ được hỏi câu này mỗi lần quý vị tiếp xúc với Dịch vụ Khách hàng 
để có thể tiếp cận thông tin của thẻ trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc điện thư. 

CHỈ DẪN NỘP ĐƠN
Điền và nộp đơn này để có được thẻ Clipper® Thiếu niên. Đơn phải kèm theo chứng nhận về  tuổi tác. Bạn có thể đích thân nộp đơn tại trung tâm 
dịch vụ khách hàng Clipper® hoặc tại các địa điểm của những đối tác vận chuyển tham gia (truy cập clippercard.com để có danh sách những lựa 
chọn hiện có) trừ khi bạn có ý định mua thẻ tháng của AC Transit.

CHỈ DẪN NỘP ĐƠN CHO KHÁCH ĐI AC TRANSIT
Nếu bạn muốn mua thẻ tháng thiếu niên AC Transit, thẻ Clipper® Thiếu niên đòi hỏi phải có ảnh và chỉ được phát hành bởi AC Transit mà thôi. 
Xin điền đơn và đích thân nộp tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Clipper® tại AC Transit, 1600 Franklin Street, Oakland. Giờ làm việc từ 8 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thiếu niên nộp đơn phải có mặt để chụp ảnh.

GHI CHÚ: GIẢM GIÁ CHO THIẾU NIÊN
Thẻ Clipper® Thiếu niên căn cứ vào điều kiện tuổi để giảm giá. Tuổi tối thiểu cho giá vé thiếu niên tại tất cả các cơ quan vận chuyển là 5 vì trẻ 
em dưới 5 tuổi được sử dụng tất cả các phương tiện vận chuyển công cộng miễn phí, và tuổi tối đa thay đổi tùy cơ quan. Xin liên lạc với cơ 
quan vận chuyển của bạn ở số 511 để có thông tin về điều kiện tuổi được giảm giá.


