
ใบสมคัรบรกิารขนสง่พเิศษเพือ่คนพกิาร ADA 

ขอ้มลูส ำคัญส ำหรับผูส้มคัร 

เอกสารชุดนีป้ระกอบดว้ยขอ้มูลและแบบฟอรม์ทีคุ่ณตอ้งใชส้ าหรบัการสมคัรบรกิารข
นสง่พเิศษเพือ่คนพกิาร (paratransit) ในบรเิวณอา่วซาน ฟรานซสิโก 
ดว้ยทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก าหนดในพระราชบญัญตัผิูพ้กิารของสหรฐัอเมรกิา (ADA) 
บรกิารขนสง่พเิศษเพือ่ผูพ้กิารใหบ้รกิารโดยระบบขนสง่สาธารณะ 
บรกิารพเิศษประเภทนีถู้กจ ากดัใหเ้ฉพาะแกบุ่คคลทีไ่มส่ามารถใชบ้รกิารขนสง่สาธาร
ณะท ัว่ไปโดยไมต่อ้งพึง่พาผูอ้ ืน่เป็นคร ัง้คราวหรอืทุกคร ัง้เนือ่งดว้ยความพกิารหรอืสภ
าพทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ 

เพือ่ทีจ่ะใชบ้รกิำรขนสง่พเิศษเพือ่คนพกิำร ADA คณุตอ้งไดรั้บกำรรับรองสทิธิ ์
โดยสทิธิจ์ะดเูป็นกรณีๆ ไป ตำมระเบยีบ ADA 
สทิธิจ์ ำกัดอยำ่งเครง่ครัดใหก้บัผูท้ีม่ขีอ้จ ำกัดใดๆ 
ทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใชร้ะบบขนสง่สำธำรณะทีส่ำมำรถเขำ้ถงึได ้

ใบสมัครของคณุอำจไดรั้บกำรอนุมัตกิำรมสีทิธิเ์ต็มรปูแบบ (แบบไมม่เีงือ่นไข) 
หรอืแบบจ ำกัดส ำหรับกำรเดนิทำงบำงสว่นเทำ่นัน้ (สทิธิแ์บบมเีงือ่นไข) 
หำกเรำเห็นวำ่คณุมคีวำมสำมำรถในกำรใชร้ถโดยสำรทัว่ไปและกำรขนสง่ทำงรถไฟส ำหรับกำร
เดนิทำงทัง้หมดโดยไมต่อ้งไดรั้บควำมชว่ยเหลอืจำกบคุคลอืน่ 
คณุจะไมไ่ดรั้บสทิธิส์ ำหรับบรกิำรขนสง่พเิศษเพือ่คนพกิำร 

ส าหรบัการสมคัรรบัสทิธิ ์คณุจะตอ้งกรอกใบสมคัรทีแ่นบมานีใ้หค้รบถว้น 
เรำจะตรวจสอบควำมสำมำรถของคณุในกำรใชร้ะบบขนสง่สำธำรณะทีส่ำมำรถเขำ้ถงึได ้
หลังจำกทีไ่ดป้ระเมนิใบสมัครของคณุ เรำอำจตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ 
เรำอำจจะตอ้งด ำเนนิกำรดงันี้ 

• ตดิตอ่คณุทำงโทรศัพท์

• นัดหมำยสมัภำษณ์ตัวตอ่ตัว หรอืกำรประเมนิควำมสำมำรถ หรอื

• ปรกึษำกบัแพทย ์นักสขุภำพมอือำชพี หรอืผูเ้ชีย่วชำญดำ้นอืน่ ๆ
ทีเ่กีย่วกบัสภำพและควำมสำมำรถของคณุ

ส าหรบั: 
อกัษรเบลล,์ 
อกัษรขนาดใหญ ่

เทปเสยีง 
แผน่ดสิกเ์ก็ตต/์CDR 

โทร: (415) 351-7000 

1 Application for ADA Paratransit Service 
Thai

Revised 6/2020



 

ใบสมัครของคณุจะไดรั้บกำรด ำเนนิกำรภำยใน 21 วนัหลังจำกทีไ่ดรั้บ 
ใบสมัครจะตอ้งครบถว้นสมบรูณ์และถกูตอ้ง 
คณุตอ้งพรอ้มส ำหรับกำรประเมนิขัน้ทีส่องหำกไดรั้บเชญิ กำรประเมนิขัน้ทีส่องอำจไดแ้ก ่
กำรสมัภำษณ์คณุทำงโทรศพัท ์กำรตรวจสอบทำงกำรแพทย ์หรอืสมัภำษณ์ตวัตอ่ตวั 
ในกำรสมัภำษณ์ตวัตอ่ตัวอำจมกีำรทดสอบควำมสำมำรถเพือ่ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรใช ้

บรกิำรขนสง่สำธำรณะระหวำ่งกำรเดนิทำง 
เชน่ควำมสำมำรถในกำรเดนิไปทีป้่ำยรถเมลอ์ำ่นสญัญำณ ฯลฯ 

คณุจะไดรั้บแจง้ผลกำรตดัสนิสทิธิข์องคณุโดยทำงไปรษณีย ์หำกคณุไดรั้บกำรรับรองวำ่มสีทิธิ ์
คณุจะมสีทิธิท์ีจ่ะเดนิทำงไปทัว่บรเิวณอำ่วเกำ้เขต ถำ้คณุไมเ่ห็นดว้ยกับกำรตัดสนิสทิธิ ์
คณุมสีทิธทิีจ่ะยืน่อทุธรณ์ 
ขอ้มลูเกีย่วกบักำรยืน่อทุธรณ์จะแนบมำพรอ้มกับเอกสำรแจง้สทิธิข์องคณุ 
หำกกำรตดัสนิสทิธิใ์ชเ้วลำนำนกวำ่ 21 วนั 
คณุอำจจะไดรั้บสทิธิใ์หใ้ชบ้รกิำรขนสง่พเิศษเพือ่ผูพ้กิำรจนกวำ่จะมกีำรตดัสนิขัน้สดุทำ้ยเกีย่ว
กบัสทิธิข์องคณุ ทัง้นี ้
คณุจะไมไ่ดส้ทิธิต์ำมกรณีนีห้ำกควำมลำ่ชำ้เกดิจำกตวัคณุเองและเรำไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรใบ
สมัครของคณุจนเสร็จสิน้ 

ค าแนะน าส าหรบัผูส้มคัร

1. กรณุำเขยีนตวับรรจงหรอืพมิพค์ าตอบใหค้รบทกุขอ้ในแบบฟอรม์ใบสมัคร
ค ำตอบและค ำอธบิำยอยำ่งละเอยีดของคณุจะชว่ยใหเ้รำตัดสนิอยำ่งเหมำะสม
โปรดแน่ใจวำ่ตอบค าถามทุกขอ้
มฉิะน ัน้จะถอืวา่ใบสมคัรของคณุไมค่รบถว้นสมบูรณ์
ใบสมัครทีไ่มค่รบถว้นสมบรูณ์จะถกูตกีลับ

2. คณุไมจ่ ำเป็นตอ้งแนบหนำ้หรอืขอ้มลูเพิม่เตมิ แตค่ณุอำจตอ้งกำรทีจ่ะสง่เอกสำรอืน่ๆ
ทีค่ณุคดิวำ่จะชว่ยใหเ้รำเขำ้ใจขอ้จ ำกัดของคณุ
ขอ้มูลท ัง้หมดทีค่ณุสง่จะถูกเก็บเป็นความลบัอยา่งเครง่ครดั

3. คณุจะตอ้งลงชือ่ท ัง้หมดสามแหง่เพือ่ใหก้ารกรอกใบสมคัรครบถว้นสมบูรณ์:

• กำรรับรองผูส้มคัร (หนำ้ 8)
• กำรอนุญำตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูใหก้บัแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำ

พ (หนำ้ 9 และ 10)
4. สง่ใบสมคัรทีก่รอกจนครบถว้นกลบัไปที:่ 68 – 12th Street, San

Francisco, CA  94103

ส ำหรับควำมชว่ยเหลอืในขัน้ตอนกำรสมัครหรอืเพือ่ตรวจสอบสถำนะขอ
งใบสมัครของคณุ กรณุำโทรสอบถำมที:่ (415) 351-7050
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กรุณากรอกตัวบรรจง 
ขอ้มูลส่วนตวั/สาํหรับติดต่อ 
ช่ือ (ช่ือจริง,ช่ือกลาํง, นํามสกุล): 

อีเมล: 

ที่อยู่บ้าน:  อพาํร์ทเมนตเ์ลขท่ี: 

เมือง:  รหสัไปรษณีย:์  

ที่อยู่ไปรษณีย์ (หํากแตกตํ่างจาํกบ้าน): 
อพาํร์ทเมนตเ์ลขท: 

เมือง:   รหสัไปรษณีย:์  

โทรศัพท์กลางวัน:( ) TDD/TTY:( ) 

โทรศัพท์กลางคืน:( ) มือถือ:( ) 

วันเดือนปีเกดิ: / / ชาย  หญิง

ภาษาหลกั ภาษาองักฤษ ชาํย อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

เผ่าพนัธ์ุ/เช้ือชาติ (ไม่จําเป็น):  อาเซียน และ/หรือ ชาวเกาะแปซิฟิค

ชนผิวดาํ และ/หรือ อาฟริกนั อเมริกนั ชนฮีสเปนิค และ/หรือ ลาติน ชนผิวขาว

ชนตะวนัออกกลาง และ/หรือ อาฟริกาเหนือ ชนพื้นเมืองอเมริกา

เผา่พนัธุ์ หรือ เช้ือชาติ อยา่งอ่ืน (ระบุ) ไม่ประสงคจ์ะระบุ

หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิม่เติมใดๆในอนาคตในรูปแบบลายลกัษณ์อักษรท่ีเข้าถึงได้ กรุณาท า

เคร่ืองหมายรูปแบบท่ีคุณต้องการ 
ดิสกเ์ก็ตต ์/CDR เทปเสียง อกัษรเบลล์ ตวัหนงัสือขนาํดใหญ่

อ่ืนๆ 

กรุณาระบุช่ือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
ช่ือ:  
ควาํมสัมพนัธ์:  
โทรศพัทก์ลาํงวนั: (  ) โทรศพัทก์ลาํงคืน: ( ) 
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โปรดแจง้เราเกีย่วกบัความพกิาร / ปญัหาดา้นสขุภาพของคณุ 

กรณุาตอบค าถามตอ่ไปนีอ้ยา่งรายละเอยีด - 
ค าตอบเฉพาะของคณุตอ่ค าถามเหลา่นีจ้ะชว่ยเราในการตดัสนิสทิธิข์องคณุ 

1.
ความพกิารหรอืปญัหาดา้นสขุภาพใดทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่คณุในกำรใชบ้

รกิำรขนสง่สำธำรณะทั่วไปโดยไมต่อ้งอำศยัควำมชว่ยเหลอืของบคุคลอืน่ (เชน่ 
BART,รถบสั, รถรำง)  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

2.
กรณุำอธบิำยโดยสงัเขปวำ่ปัญหำดำ้นสขุภำพของคณุเป็นอปุสรรคตอ่คณุใ

นกำรใชบ้รกิำรขนสง่สำธำรณะทัว่ไปโดยไมต่อ้งอำศยัควำมชว่ยเหลอืของบคุคล
อืน่อยา่งไร  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. คณุมปัีญหำดำ้นสขุภำพดงัทีค่ณุอธบิำยไวข้ำ้งตน้ครัง้แรกเมือ่ใด
0-1 ปีกอ่น 1 – 5 ปีกอ่น  เกนิกวำ่ 5 ปีมำแลว้

4.
ปัญหำดำ้นสขุภำพดงัทีค่ณุอธบิำยไวเ้ปลีย่นแปลงไปในแตล่ะวนัในลกัษณ

ะทีม่ผีลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรใชบ้รกิำรขนสง่สำธำรณะหรอืไม ่
 ใช ่ดใีนบำงวนั บำงวันก็ไมด่ ี  ไม ่ไมเ่ปลีย่น 
 ไมท่รำบ 

5. ปัญหำด ำ้นสุขภ ำพดังที่คุณอธิบยไว :้
 ถำวร  ชั่วครว  ไม่ทรบ 
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หำกชัว่ครำว คณุคำดวำ่จะนำนแคไ่หน 

_________________________________________________________ 
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โปรดแจง้เราเกีย่วกบัความสามารถและกจิกรรมปกตขิองคณุ 

6. คณุใชอ้ปุกรณ์ชว่ยกำรเคลือ่นไหวหรอือปุกรณ์พเิศษใด ๆ ตอ่ไปนีห้รอืไม?่ 
(กรณุำท ำเครือ่งหมำยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง):
 ไมเ้ทำ้  เกำ้อีร้ถเขน็ไฟฟ้ำ  อปุกรณ์ชว่ยเคลือ่นที ่
 ไมเ้ทำ้ขำว  สตัวน์ ำทำง  วอลก์เกอร ์
 สกูต๊เตอรไ์ฟฟ้ำ  ไมพ้ยงุตวั  เกำ้อีร้ถเขน็มอื 
 ไมพ้ยงุขำ  ถงัอ็อกซเิจนเคลือ่นที ่
 อปุกรณ์อืน่ๆ ______________________________________________ 

7. กรณุำท ำเครือ่งหมำยขอ้ทีอ่ธบิำยสถำนทีอ่ยูอ่ำศยัในปัจจบุนัของคณุไดด้ทีีส่ดุ:

สถำนบ ำบดัหรอืดแูลพยำบำลอยำ่งมอือำชพีตลอด 24 ชัว่โมง 
สถำนพกัพงิ 
ฉันไดรั้บควำมชว่ยเหลอืจำกบคุลำกรทีม่ำใหบ้รกิำรถงึทีบ่ำ้นชว่ยกจิวัตรปร
ะจ ำวันตำ่งๆ ของฉัน 
ฉันอยูก่บัสมำชกิในครอบครัวทีช่ว่ยฉัน 
ฉันอำศยัอยูต่ำมล ำพัง (โดยปรำศจำกควำมชว่ยเหลอืของบคุคลอืน่) 

8.
คณุสำมำรถเดนิทำงดว้ยอปุกรณ์ชว่ยเคลือ่นทีข่องคณุและโดยไมต่อ้งอำศั

ยควำมชว่ยเหลอืของบคุคลอืน่ไดไ้กลกีบ่ลอ็กถนน 

_________________________________________________________ 

9. ขอ้ควำมใดตอ่ไปนีอ้ธบิำยไดด้ทีีส่ดุ
ในกรณีทีค่ณุจะตอ้งรอรถโดยสำรสำธำรณะอยูข่ำ้งนอก
(กรณุำท ำเครือ่งหมำยเพยีงหนึง่ค ำตอบ):
 ฉันสำมำรถรออยูล่ ำพังสบิถงึสบิหำ้นำที
 ฉันสำมำรถรออยูล่ ำพังสบิถงึสบิหำ้นำทเีฉพำะกรณทีีม่ทีีน่ั่งและทีก่ ำบงั
 ฉันตอ้งมคีนรอเป็นเพือ่น
_________________________________________________________

10. ขอ้ควำมใดดงัตอ่ไปนีอ้ธบิำยตวัคณุไดด้ทีีส่ดุ
(กรณุำท ำเครือ่งหมำยเพยีงหนึง่ค ำตอบ):
 ฉันไมเ่คยใชบ้รกิำรขนสง่สำธำรณะทัว่ไปเลย
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 ฉันไดใ้ชบ้รกิำรขนสง่สำธำรณะทัว่ไป 
แตไ่มไ่ดใ้ชต้ัง้แตม่ปัีญหำดำ้นควำมพกิำรของฉัน 
 ฉันไดใ้ชบ้รกิำรขนสง่สำธำรณะเป็นประจ ำในชว่งหกเดอืนทีผ่ำ่นมำ 
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11. ในเวลำนีค้ณุเดนิทำงไปยงัสถำนทีท่ีค่ณุตอ้งไปบอ่ยๆ อยำ่งไร
(กรณุำเลอืกทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง):
 รถประจ ำทำง  บรกิำรโดยสำรพเิศษส ำหรับผูพ้กิำร   ขบัรถเอง  BART 
 แท็กซี ่  เรอืขำ้มฟำก  สตรทีคำร ์  มคีนขบัรถให ้
 อืน่ๆ__________________________________________________ 

12. คณุเดนิทำงดว้ยควำมชว่ยเหลอืของบคุคลอืน่หรอืไม่
 เสมอ  บำงครัง้  ไมเ่คย

12ก. หำกตอบวำ่ "เสมอ" หรอื "บำงครัง้" 
บคุคลนัน้ใหค้วำมชว่ยเหลอืกบัคณุอยำ่งไรบำ้ง________________________
_________________________ 

__________________________________________________________ 

13. คณุสำมำรถเดนิทำงไปและกลบัจำกจดุกำรขนสง่สำธำรณะทีใ่กลบ้ำ้นคณุทีส่ดุไดห้รอืไม่
 ได ้  ไมไ่ด ้  บำงครัง้
ถำ้ไมไ่ดห้รอืบำงครัง้ กรณุำอธบิำยวำ่ท ำไม: 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

14. คณุสำมำรถทีโ่หนทีจ่บั รำว หยบิเหรยีญหรอืตัว๋ในขณะทีก่ ำลงัขึน้
ลงจำกรถขนสง่โดยสำรไดห้รอืไม่
 ได ้  ไมไ่ด ้  บำงครัง้  ไมท่รำบ ไมเ่คยลอง
ถำ้ไมไ่ดห้รอืบำงครัง้ กรณุำอธบิำยวำ่ท ำไม: 

__________________________________________________________

________________________________________________________

15.
คณุสำมำรถทีจ่ะทรงตวัและทนกบักำรเคลือ่นไหวของยำนพำหนะขนสง่สำ

ธำรณะขณะทีค่ณุก ำลงัน่ังไดห้รอืไม?่ 
 ได ้  ไมไ่ด ้  บำงครัง้  ไมท่รำบ ไมเ่คยลอง 
ถำ้ไมไ่ดห้รอืบำงครัง้ กรณุำอธบิำยวำ่ท ำไม: 

โปรดแจง้เราเกีย่วกบัการเดนิทางของคณุ 
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__________________________________________________________

________________________________________________________ 
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16. คณุสำมำรถทีจ่ะขึน้หรอืลงรถขนสง่สำธำรณะหำกมทีีย่ก ทำงลำดหรอื
เบำะเขำ่ทีล่ดดำ้นหนำ้ของรถประจ ำทำงใหต้ ำ่ลงไดห้รอืไม่
 ได ้  ไมไ่ด ้  บำงครัง้  ไมท่รำบ ไมเ่คยลอง
ถำ้ไมไ่ดห้รอืบำงครัง้ กรณุำอธบิำยวำ่ท ำไม:

__________________________________________________________

________________________________________________________

17. กรณุำระบขุอ้มลูเพิม่เตมิอืน่ๆ
ทีค่ณุตอ้งกำรใหเ้รำทรำบเกีย่วกบัควำมสำมำรถของคณุ

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________

คณุไดต้อบทกุค าถามและใหค้ าอธบิายในสว่นทีต่อ้งอธบิายครบถว้นหรอืยงั

ใบสมคัรทีไ่มค่รบถว้นจะถกูตกีลบั 
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การรบัรองผูส้มคัร 

ขา้พเจา้ตระหนกัวา่อาจจ าเป็นตอ้งมกีารตดิตอ่ผูเ้ชีย่วชาญทีคุ่น้เคยกบัความสา
มารถของขา้พเจา้ทีจ่ะใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะเพือ่ชว่ยในการตดัสนิสทิธิ ์

ลงชือ่ทีน่ ี:่ 

ลำยมอืชือ่ผูส้มคัร _________________________________ วันที ่_______ 

มใีคร (เชน่ ญาต,ิ นกัสงัคมสงเคราะห ์หรอืหนว่ยงานอืน่ๆ ) 
ทีค่ณุตอ้งการใหเ้ราแจง้ให ้90 วนักอ่นทีส่ทิธิข์องคณุจะหมดอายหุรอืไม ่
  ม ี  ไมม่ ี

ถำ้ม ีกรณุำระบชุือ่บคุคล / หน่วยงำน: 
_____________________________________________________________ 

ทีอ่ยูอ่เีมล: _______________________ โทร: (____) ______________ 

ควำมสมัพันธ:์ _________________________ 

มใีครชว่ยคณุกรอกแบบฟอรม์นีห้รอืไม ่   ม ี  ไมม่ ี

ถำ้ม ีกรณุำระบชุือ่: ________________________ โทร: (____) ______________ 

ควำมสมัพันธ:์ ___________________________ 

หมำยเหต:ุ 
เป็นควำมรับผดิชอบของคณุในกำรแจง้ใหเ้รำทรำบหำกควำมพกิำรของคณุดขีึน้พอทีจ่ะเ
ปลีย่นสถำนะสทิธิข์องคณุ ถำ้ปัญหำดำ้นสขุภำพของคณุดขีึน้หลงัจำกทีค่ณุไดรั้บสทิธิ ์
หรอืเรำพบวำ่คณุสง่ขอ้มลูทีเ่ป็นเท็จ 
สทิธิข์องคณุอำจจะถกูระงับหรอืคณุอำจจะถกูขอใหส้มคัรใหม ่
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อนญุาตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการแพทย ์

 (กรอกโดยผูส้มคัร) 

ขำ้พเจำ้อนญุาต ณ ทีน่ ีใ้หผู้ท้ีม่ใีบประกอบอำชพี (แพทย,์ นักบ ำบดั, 
นักสงัคมสงเครำะห ์ฯลฯ ) 
สำมำรถตรวจสอบควำมพกิำรหรอืปัญหำดำ้นสขุภำพของขำ้พเจำ้ดงัตอ่ไปนี ้
และมอบขอ้มลูนีใ้หก้บัหน่วยงำนขนสง่สำธำรณะทอ้งถิน่ของขำ้พเจำ้ 
ขอ้มลูนีจ้ะถกูใชเ้พยีงเพือ่ยนืยนัคณุสมบตัขิองขำ้พเจำ้ส ำหรับกำรใหบ้รกิำรขนสง่พเิศษ
ส ำหรับผูพ้กิำร 
ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดวีำ่ขำ้พเจำ้มสีทิธทิีจ่ะไดรั้บส ำเนำของหนังสอือนุญำตนีแ้ละขำ้พเจำ้อำจ
เพกิถอนไดต้ลอดเวลำ 

ชือ่ของผูเ้ชีย่วชาญทีอ่าจใหข้อ้มลูทางการแพทยข์องขา้พเจา้: 

______________________________________________________________ 

ทีอ่ยู:่ _________________________________________________________ 

ประวัตทิำงกำรแพทยห์รอืเลขประจ ำตวั ถำ้ ทรำบ:___________________________ 

โทรศพัท ์ __________________________________ 

โทรสำร    __________________________________ 

ลงชือ่: 

ลำยมอืชือ่ของผูส้มคัร_______________________________วนัที ่________ 
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การอนุญาตใหใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลู 
(กรอกโดยผูส้มัครหรอืตัวแทนผูส้มัคร) 

เรยีน:  (ระบชุือ่แพทยห์รอืผูใ้หบ้รกิำรดำ้นสขุภำพ) 

ขำ้พเจำ้อนญุาต ณ ทีน่ ีใ้หใ้ชข้อ้มลูดำ้นสขุภำพทีร่ะบตุัวตนของขำ้พเจำ้ 
(“ประวตัทิำงกำรแพทยท์ีเ่ป็นควำมลับ”) ตำมทีอ่ธบิำยดำ้นลำ่งของแบบฟอรม์นี ้(“หนังสอือนุญำต”) 
ใหก้ับบรกิำรขนสง่เพือ่ผูพ้กิำร Veolia/SF 
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรตดัสนิสทิธิข์องขำ้พเจำ้ในกำรรับบรกิำรขนสง่โดยสำร 

ชือ่คนไข ้ ลงวนัที ่   . 

กรณุำสง่ขอ้มลูทีข่อใหก้ับ 

San Francisco Paratransit, 68-12th Street, San Francisco, CA 94103 

ขอ้มลูดำ้นสขุภำพทีร่ะบตุวัตนตอ่ไปนีท้ีจ่ะถกูใชห้รอืเปิดเผย: 

เอกสำรระบคุวำมพกิำรของผูส้มัคร และกำรเป็นอปุสรรค (ตอ่ควำมสำมำรถของผูส้มัครในกำรใชบ้รกิำร 
Muni หรอื BART หรอืรถประจ ำทำง รถไฟ ตำมล ำพัง  

สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่กำรอนุญำตนีห้มดอำยลุง 

กำรยนืยันโดยผูเ้ชีย่วชำญถงึขอ้มลูจ ำเพำะตำมทีข่อ (ดดูำ้นบน) 
ซึง่ชว่ยเรำในกำรก ำหนดสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรขนสง่พเิศษเพือ่ผูพ้กิำร ADA 

ขำ้พเจำ้เขำ้ใจดวีำ่ประวตัทิำงกำรแพทยท์ีเ่ป็นควำมลับของขำ้พเจำ้อำจถกูเปิดเผยซ ้ำใหก้ับผูไ้ดรั้บอนุ
ญำตรับขอ้มลูประวตัทิำงกำรแพทยท์ีเ่ป็นควำมลับตำมหนังสอือนุญำตฉบับนีแ้ละประวตัทิำงกำรแพทย์
ทีเ่ป็นควำมลับทีถ่กูเปิดเผยอำจไมไ่ดรั้บควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยควำมเป็นสว่นตัวของสหพัน
ธรัฐ 
ขำ้พเจำ้ยังทรำบดอีกีดว้ยวำ่ขำ้พเจำ้สำมำรถเพกิถอนหนังสอือนุญำตฉบับนีไ้ดท้กุเมือ่โดยกำรแจง้เป็น
ลำยลักษณ์อักษร และหำกขำ้พเจำ้ท ำกำรเพกิถอน 
จะไมม่ผีลตอ่ขอ้มลูทีค่ณุไดรั้บกอ่นหนำ้กำรเพกิถอนหนังสอือนุญำตฉบับนี ้

วนัที ่   . 

 . 

ลำยมอืชือ่ของผูย้นิยอมหรอืตัวแทน  

(แบบฟอรม์ต ้องครบถว้นสมบรูณ์กอ่นลงชือ่) 

ถำ้มี กรุณระบุชื่อตัวแทนด ว้ยตัวบรรจง 
ควมสัมพันธ์:       . 
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พยำน         วนัที:่      . 

แบบฟอรม์ฉบับนีม้ใีนรปูแบบอืน่ๆ ทีเ่ขำ้ถงึได ้และในภำษำตำ่งๆ ซึง่คณุสำมำรถขอรับได ้

DALLAS 12712424v1
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