Cơ Quan Quản Lý Vận Chuyển Khu Vực
Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Chuyên Chở Người Khuyết
Tật Theo ADA
(LIFT/ DIAL-A-RIDE)
Hướng Dẫn: VUI LÒNG ĐỌC KỸ và bỏ tờ này ra trước khi gửi lại đơn đăng
ký.
Người nộp đơn có thể nhận được các đánh giá chức năng trực tiếp như là một phần của quá
trình xem xét tính đủ điều kiện. Các thông tin sau đây được cung cấp để hỗ trợ quý vị hoàn
thành đơn xin nhận dịch vụ chuyên chở người khuyết tật (Lift/Dial-A-Ride) đính kèm của Cơ
Quan Quản Lý Vận Chuyển Khu Vực (RTA). Vui lòng lưu ý rằng tính đủ điều kiện không dựa
trên tuổi của một người. Đơn đăng ký này được chia thành ba phần được liệt kê bên dưới:
Chính Sách và Thủ Tục GIỮ LẠI phần này cho hồ sơ của bạn. KHÔNG gửi lại phần này
cho RTA.
Phần 1
Thông Tin Người Nộp Đơn
Phần 2
Xác Minh của Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe
♦ Đảm bảo toàn bộ đơn đăng ký này đã được hoàn tất & gửi lại Phần 1 & 2 cho RTA. Đơn
đăng ký chưa hoàn tất sẽ được gửi trả lại. In rõ ràng bằng mực và gửi lại đơn gốc cho RTA.
Bản sao và fax sẽ không được chấp nhận.
♦ Phần 2 CHỈ dành cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe quen thuộc với tình trạng khuyết tật
của quý vị. Đơn đăng ký sẽ bị gửi trả lại cho quý vị nếu được trả lời bởi bất kỳ ai khác ngoài
chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép phải được tiểu
bang Louisiana cấp phép và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, bác sĩ, y tá hoặc cố vấn
phục hồi nghề nghiệp. KHÔNG PHẢI NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI.
♦ Chữ ký được yêu cầu từ tất cả những người nộp đơn hoặc người giám hộ hợp pháp của họ
trong đơn. Ngoài ra, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải ghi vào số giấy phép chuyên gia
và chữ ký của họ.
♦ Cho phép ba (3) tuần để hoàn tất các đơn đăng ký được xử lý. RTA sẽ xác định xem liệu quý
vị có đủ điều kiện nhận dịch vụ này hay không và thông báo cho quý vị qua thư về quyết định
của chúng tôi.
♦Cơ Quan Quản Lý Vận Chuyển Khu Vực và Cơ Quan Quản Lý Vận Chuyển Liên Bang đói với
điều khoản dịch vụ vận chuyển công cộng sẽ sử dụng thông tin thu được trong giấy chứng
nhận này. Thông tin này sẽ được bảo mật và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ người nào
khác.
♦ Quý vị có thể liên lạc với Văn Phòng Tính Đủ Điều Kiện của chúng tôi theo số (504) 827-8345
Gửi đơn đăng ký đã hoàn tất của quý vị tới:

Cơ Quan Quản Lý Vận Tải Khu Vực

Trung Tâm ID/Tính Đủ Điều Kiện theo ADA
2817 Canal Street
New Orleans, LA 70119

