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Mahalagang Abiso - Aplikasyon sa MST ADA Paratransit (RIDES)
Bilang tugon sa interes na ipinahiwatig mo sa Programang MST RIDES, naglalaan kami ng
mga materyales ng aplikasyon para suriin mo. Ang Programang RIDES ay naglalaan ng
specialized na transportasyon para sa mga taong may kapansanan kapag ang mga
kapansanang iyon ay pumipigil sa kanilang gumamit ng mga fixed-route na serbisyo ng MST.
Mahigpit na sumusunod ang programa sa mga patakaran ng Federal Transit Administration
(FTA) na namamahala sa sertipikasyon ng mga aplikante para sa paratransit na serbisyo ng
ADA. Marami pang makukuhang impormasyon, kasama ang RIDES video at mga form na
mapupunan online, sa www.mstmobility.org/ada-paratransit- rides.htm.
Pinananatili din ng MST ng Courtesy Card Program para sa mga senior at mga taong
may kapansanan na hindi nakatutugon sa pamantayan para sa Programang RIDES,
ngunit maaari pa ring makatanggap ng mga may diskwentong pamasahe para sa mga
serbisyong fixed-route. Makukuha ang aplikasyon sa alinmang opisina ng MST o
online sa www.mst.org/wp-content/media/courtesy.pdf. Kung hindi ka sigurado tungkol
sa kung anong programa ang a-applyan, kung alinman, mangyaring makipagkontak sa
MST sa (831) 241-9028 para sa karagdagang impormasyon.
Hindi ito aplikasyon para sa mga voucher ng taxi. Ang Taxi Voucher Program ay hindi
bahagi ng RIDES o Courtesy Card Program.
Kasunod ay isang checklist sa pagsusumite ng mga materyales ng aplikasyon mo para
sa Programang MST RIDES:
√ __ Kumpletuhin, lagdaan at petsahan ang Impormasyon sa Pagkontak na panig ng
nakalakip na may dalawang-side na form. Kung kinukumpleto mo ang form na ito sa ngalan ng
aplikante, maglakip ng kopya ng (mga) dokumento na nagsasaad na mayroon kang legal na
awtoridad na kumilos sa ngalan ng aplikante kapag nag-aapply para sa, at nag-eenroll sa,
Programang MST RIDES.
√ __ Kailangang kumpletuhin ng tagapaglaan ng pag-aalaga ng kalusugan mo ang
Propesyonal na Pagpapatotoong panig ng nakalakip na form para sa iyong mga limitasyon na
kaugnay ng kapansanan. Ang taong ito ay dapat isang propesyonal sa pag-aalaga sa
kalusugan na lisensiyado sa Estado ng California at may pagsasanay at kahusayan na
kailangan para tumpak na matasa ang mga kakayahan at limitasyon mo. Hindi namin inaatas
ang diyagnosis o medikal na impormasyon, sa halip ay impormasyon lang tungkol sa iyong
kakayahan o kawalan ng kakayahan na umakyat at sumakay sa MST na accessible ng
wheelchair, at kakayahan mong lakbayin ang sistema ng bus ng MST.
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√__ Isauli ang form na ang magkabilang panig ay kumpleto at nilagdaan at pinetsahan ng
asul o itim na tinta, sa MST RIDES Program, 201 Pearl Street, Monterey, CA 93940-3015.
Ang mga hindi kumpletong form ay isasauli sa aplikante at maaantala ang determinasyon ng
pagiging nararapat sa Programang RIDES.
Kapag ang pinagsamang Impormasyon sa Pakontak at form
Aatasan kang ipakita sa amin ng Propesyonal na Pagpapatotoo ay natanggap at nasuri
ang may litratong ID card
para sa pagiging kumpleto, kokontakin ka ng kawani ng MST
bago ka makapanayam.
para mag-iskedyul ng harapang panayam. Kasunod ng
panayam mo, maaari ka ring
pakumpletuhin ng isang functional na pagtatasa na may kaugnay na maikling paglalakad
at pagsakay sa bus. Mangyaring magdamit nang angkop para sa kalagayan ng panahon
sa araw na iyon at dalhin ang anumang mobility aid na maaaring gusto mong gamitin sa
iyong pagtatasa. Maaari ka ring magsama ng ibang tao para tulungan ka sa panayam at
proseso ng pagtatasa kung gusto mo.
Hindi naglalaan ang MST RIDES ng mga attendant na aalalay sa mga pasaherong
sumasakay sa mga bus namin. Kung kailangan mo ng personal care attendant (PCA) na
tutulong sa mga biyahe mo, mangyaring magpasama sa iyong PCA sa panayam at proseso
ng pagtatasa. Kukunan ka rin namin ng litrato pati na ang gusto mong PCA sa panayam sa
paghintay sa pagbibigay ng may litratong ID card ng RIDES kapag naaprubahan ka na. Ang
mga PCA ay libreng makakasakay kapag tumutulong sa sertipikadong kustomer ng RIDES.
Magbibigay ang MST ng libreng transportasyon papunta sa at mula sa panayam kapag
hiniling. Mangyaring makipag-ugnay sa amin sa (831) 241-9028 kung may iba ka pang
tanong tungkol sa proseso ng aplikasyon para sa Programang MST RIDES.
Sumasainyo,

Cristy Sugabo
Mobility Programs Coordinator

Monterey-Salinas Transit ADA Paratransit

Form ng Impormasyon sa Pagkontak
PAKI-PRINT O PAKI-TYPE LAHAT NG SAGOT (MALIBAN SA LAGDA). ANG MGA SAGOT AY DAPAT NAIINTINDIHANG NAKA-PRINT NG ASUL O ITIM NA TINTA.

Ang impormasyon sa pagkontak na ito ay maaaring ibahagi sa ibang opisyal ng transit at mga propesyonal sa
pag-aalaga ng kalusugan kung magpasya kang mag-apply para sa ADA Paratransit Services. Hindi ito
gagamitin para sa anumang ibang layunin. Dapat mong kumpletuhin lahat ng item sa form.

MANGYARING ILAAN ANG SUMUSUNOD NA IMPORMASYON SA PAGKONTAK

Ang Iyong Buong Pangalan:
Apt #:

Address Kung Saan Ka Nakatira:
Lungsod:

Estado:

Zip Code:
Apt #:

Address sa Koreo (kung iba):
Lungsod:

Estado:

Petsa ng Kapanganakan: / /
Telepono sa Pagkontak: (

Halimbawa: 1/1/2011

)

Zip Code:
Kasarian: Lalaki

Cellphone: (

Babae

)

E-mail Address:
Nais na Wika (para sa panayam):
Ilista ang isang taong matatawagan namin sakaling may emergency (o i-print ang “wala” katabi ng Pangalan):
Pangalan:

Telepono:

Kapag natanggap ng MST ang pinagsama mong Form ng Impormasyon sa Pagkontak at Form ng Propesyonal na
Pagpapatotoo mula sa iyong tagapaglaan ng pag-aalaga sa kalusugan, makikipag-ugnay kami sa iyo para magtakda
ng harapang panayam. Kung kailangan ng transportasyon papunta/mula sa lugar ng panayam, maglalaan ang MST
ng transportasyon nang walang gastos sa iyo.
Kung ikaw ang aplikante at hindi mo sinusumite ang aplikasyong ito sa ngalan ng ibang tao, direktang pakilagdaan sa ibaba.

Lagda:

Petsa:

/

/

Kung isinusumite mo ang aplikasyong ito sa ngalan ng ibang tao, paki-tsekan ang kahon
sa kaliwa, ibigay ang kailangang impormasyon at direktang lagdaan sa ibaba.

Pangalan:

Telepono:

Email Address:
DAPAT KANG MAGBIGAY NG DOKUMENTASYON NA MAY LEGAL KANG AWTORIDAD NA KUMILOS SA NGALAN
NG APLIKANTE. PAKILAKIP ANG (MGA) KOPYA NG DOKUMENTASYON SA FORM NA ITO.

Lagda:

Petsa:

/

/

888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa
wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원
I-mail ang Orihinal na Dokumento sa MST ADA Paratransit Service sa 201 Pearl Street, Monterey, California 93940

Monterey-Salinas Transit ADA Paratransit

Professional Verification Form
(to be completed by a California licensed health care provider with the qualifications and training to properly
evaluate the applicants abilities and limitations with regard to accessing public transportation)

PLEASE PRINT OR TYPE ALL RESPONSES (EXCEPT SIGNATURE).
RESPONSES MUST BE LEGIBLE AND WRITTEN IN BLUE OR BLACK INK.

CALIFORNIA LICENSED HEALTH CARE PROFESSIONAL
(To be completed by MD, DO, DC, PhD, LCSW, LMFT, RN, etc.)
Professional Named on License

Print License Type

Print License #

Expiration Date

/
Office Telephone:

Office Fax:

How long has the applicant been in your care?

Years

/

Months

PLEASE RESPOND TO THE QUESTIONS BELOW REGARDING THE APPLICANT’S LIMITATIONS
Applicants Full Name:
Applicant can only stand for
Applicant can only walk for

minutes at a time before he/she needs to sit.
minutes before he/she needs to rest.

Applicant can only walk up a street grade less than %.
Applicant can only walk down a street grade less than %.

Minutes
Minutes

%
%

Applicant is undergoing treatment (dialysis, chemotherapy, etc.) which results in a need for travel assistance
following those treatments. Please check box if applicable but do not provide diagnosis or medical information.
Applicant will require the assistance of a personal care attendant and/or requires a mobility device to ride the
bus. Please specify which and under what conditions.

Applicant’s physical or cognitive impairment keeps him/her from navigating city streets and roads by use of
signs, maps or written/oral directions. Please specify which and under what conditions.

Is the applicant’s limitation(s)

Permanent

Temporary (lasting

months)?

Your signature below certifies that this form has been completed or reviewed fully by you, that the above
information is accurate and current, and that you understand that false or misleading information provided
for the purpose of qualifying your patient for publically subsidized services violates State and Federal law.

This form must be signed by the California licensed professional named above. Please sign below and
return to MST. Signature stamps are prohibited. Copies and faxed forms will not be accepted.

Provider Signature:

Date

/

/

Mail Original Document to MST ADA Paratransit Service at 201 Pearl Street, Monterey, California 93940

