
 مجانًا لكبار السن وأصحاب اإلعاقة Muniركوب 
 :  معلومات المشترك1جزء 

االسم األول _______________________   الحرف األول من االسم األوسط _____   االسم األخیر 
______________________________________ 

_________________________________________________________شقة رقم: عنوان المراسالت/رقم الشقة السكنیة:  
________________ 

الرمز البریدي في سان فرانسیسكو، كالیفورنیا ______________ البرید اإللكتروني 
   ________________________________________________________ 

___ تاریخ المیالد (شھر/یوم/سنة)  _________________________ العمر ھاتف (______) _______________________
 ________ 

 للمشترك  ®Clipper:  طلب اشتراك/معلومات حول بطاقة 2جزء 

 عاًما أو أكبر) 65أ. السادة العمالء من كبار السن (ممن تبلغ أعمارھم 
":  أمتلك بالفعل بطاقة  "أ  .   (sfmta.com/freemuni(لسرعة معالجة طلبك، قم بتقدیمھ عبر اإلنترنت على موقع  لكبار السن Clipperخیار 

 ___________________________________         ®Clipperالرقم المسلسل لبطاقة 

"ب": ال أمتلك بطاقة    .®Clipperخیار 

 نسخة من أحد المستندات التالیة بطلب االشتراك كدلیل إثبات على العمر:  یجب تقدیم

            شھادة میالد            جواز سفر       بطاقة تسجیل األجانب/بطاقة إقامة دائمة     بطاقة ھویة لإلقامة في سان

 بطاقة ھویة/رخصة قیادة صادرة عن جھة حكومیة        فرانسیسكو         

 Regionalلخدمات النقل اإلقلیمي ( صالحةیجب أن یكون لدیك بطاقة  –) 64إلى  19(ممن تتراوح أعمارھم ما بین  ب. أصحاب اإلعاقة
Transit Connection  أوRTC  لتقدیم طلب اشتراك في برنامج (على سبیل االختصارMuni اتصل برقم  جاني.للركوب الم)لالطالع  3291-252)415

 .   RTCعلى مزید من المعلومات حول كیفیة تقدیم طلب لالشتراك في برنامج 

 _         _______________________(الموجود على ظھر البطاقة)  Clipperالرقم المسلسل لبطاقة 

    (الموجود على وجھ البطاقة) ______________________________________ RTCرقم بطاقة 

 :  األحقیة على أساس الدخل 3جزء 
 

 إجمالي الدخل السنوي __________________ ________________________عدد أفراد األسرة 
 

 : إقرار 4جزء 

 أقّر بأن المعلومات الواردة أعاله صحیحة ودقیقة. 

______________________________________________ ___________________ 
 التاریخ       التوقیع

 *من خالل التوقیع ھنا، فإنك توافق على الشروط واألحكام الواردة على ظھر ھذه الورقة.

 
 SFMTA Customer Service Center, ATTENTION Free Muni, 11 South Vanیجب إرسال طلب االشتراك بالبرید إلى عنوان: 

Ness Avenue, San Francisco, CA 94103.    .ال یمكن النظر في طلبات االشتراك الناقصة أو التي تفتقر إلى مستندات مساعدة 
 



 
 

 ما ھي حدود الدخل المفروضة لالشتراك في البرنامج؟
 

 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد أفراد األسرة

% من متوسط الدخل في منطقة خلیج 100
 سان فرانسیسكو

86,200 
 دوالر

98,500 
 دوالر

110,850  
 دوالر

123,150 
 دوالر

133,000 
 دوالر

142,850 
 دوالر

152,700 
 دوالر

162,500 
 دوالر

 
 

 المسلسل؟ RTCورقم  Clipperأین أجد بطاقة 
 

          

                                                                                                                 
 

ال، فبمجرد اعتبارك مؤھالً لالشتراك في البرنامج، سوف یتم تسجیلك   ھل یجب علي إعادة تقدیم طلب االشتراك كل شھر لكي أتأھل للمشاركة في البرنامج؟
 البرنامج. طوال فترة

 
، فال یلزمك بطاقة جدیدة. سوف یتم تحمیل RTC Clipperإذا كان لدیك بطاقة   منفصلة أو جدیدة لالشتراك في ھذا البرنامج؟ Clipperھل أحتاج إلى بطاقة 

 الجدیدة على بطاقتك الجدیدة ویمكنك متابعة استخدامھا مع جمیع الخدمات األخرى للنقل اإلقلیمي المشاركة.  Muniخدمة 
 

، وذلك لتقدیم RTC) بطاقة صالحة لخدمات 64إلى  19یجب أن یحمل أصحاب اإلعاقة (ممن تتراوح أعمارھم ما بین  ؟RTCكیف أقدم طلبًا الستخراج بطاقة 
 ,SFMTA RTC Discount ID Office، قم بزیارة العنوان التالي: RTCللركوب المجاني.  لتقدیم طلب الستخراج بطاقة  Muniج طلب اشتراك في برنام

27A Van Ness Avenue  في شارع)Market Street مساًء، رقم  04:00 -ص  10:30).  یتم استقبال الطلبات من االثنین إلى األربعاء من الساعة
 دوالرات. 4. ویتم فرض رسم بقیمة 3291-252 )415(الھاتف: 

 
أو زیارة مركز لخدمة العمالء  1.877.878.8883على رقم  Clipperیجب علیك االتصال بخدمة عمالء   الخاصة بي؟ Clipperماذا یحدث لو فقدت بطاقة 

وذلك  Ferry Buildingالموجود في مبنى  Bay Crossingsأو مركز خدمة العمالء  في محطة  BART/Muniلخطوط  Embarcaderoبنفسك في محطة 
أیام لمعالجة طلبك لتقدیم تصریح ركوب بدیل، كما سیتم احتساب  10لتقدیم طلب الستخراج نسخة بدیلة. یرجى مالحظة أن األمر قد یستغرق ما یصل إلى 

 دوالرات.  5تكلفة تبلغ 
 

 ,A Van 27SFMTA RTC Discount ID Officeقّدم طلبًا الستخراج بطاقة بدیلة على العنوان التالي:   الخاصة بي؟ RTCماذا یحدث لو فقدت بطاقة 
Ness Avenue  في شارع)Market) دوالرات.   5مساًء. ویتم فرض رسم بقیمة  04:00ص إلى  10:30، من االثنین إلى الجمعة، من الساعة 

 
 Clipperیرجى السماح بفترة تصل إلى ثالثة أسابیع حتى تتم معالجة طلبات االشتراك لحملة بطاقات   كم یلزم من الوقت حتى تتم معالجة طلب اشتراك؟

جدیدة، یرجى السماح بفترة إضافیة تبلغ أربعة أسابیع  RTC الحالیین، أو فترة تصل إلى خمسة أسابیع في حاالت طلب بطاقة جدیدة.  الستخراج بطاقات
 للحصول على تلك البطاقة. 

 
للركوب المجاني.  Muni* من خالل تقدیم طلب االلتحاق ھذا والتوقیع علیھ، فإنني أقدم موافقة مكتوبة على الشروط واألحكام التالیة للمشاركة في برنامج 

أو  clippercard.comیرجى زیارة موقع   .Clipperوسیاسة خصوصیة  Clipperتفاقیة ترخیص حملة بطاقات یوافق مقدم الطلب على شروط وأحكام ا
) للحصول على 800.735.2929أو  711) على رقم TDDخدمة مساعدة ضعاف السمع (( 877.878.8883على رقم  Clipperاالتصال بخدمة عمالء 

) باالحتفاظ بالمعلومات الدالة على ھویة أصحابھا، والتي تم تقدیمھا في ھذا SFMTAالعام ببلدیة سان فرانسیسكو (یصّرح مقدم الطلب لھیئة النقل   نسخة.
قة المشارك إال في البرنامج للركوب المجاني للشباب ألغراض المراسالت المتعلقة بھذا البرنامج. لن یتم استخدام البیانات الخاصة باالستخدام السابق لبطا

 عة ولغرض تقییم البرنامج.صورة مجمّ 
 

311 Free language assistance / 415.701.2311/免費語言協助 / Ayudagratuita con el idioma / 
Бесплатнаяпомощьпереводчиков / TrợgiúpThôngdịchMiễnphí/ Assistance linguistique gratuity / 無料の言語支援 / 

무료언어지원/ Librengtulongparasawikang Filipino /คว“มชว่ยเหลอืท“งภ“ษ“โดยไม่เส’ยค่าใชจ้า่ย مساعدة مجانیة في الترجمة اللغویة / 

 RTCرقم بطاقة 
 RTCعلى وجھ بطاقة 

 Clipperرقم بطاقة 
 RTCعلى ظھر بطاقة 
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