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ການມີສິດຕໍ່ການບໍລິ
ການພິເສດການເດີນ
ທາງຂອງຄົນພິການ
ADA

ການບໍລິການເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ປົກກະຕິ. ຖ້າບໍ່ມກ
ີ ານບໍລິ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ການບໍລກ
ິ ານພິ
ເສດການເດີນທາງຂອງຄົນພິການ

ການເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້, ຈະບໍ່ມກ
ີ ານບໍລິການພິເສດການ
ເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ADA.
•

ການບໍລິການເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້, ລວມທັງເວລາທີ່ມັນ

RIPTA ADA
ການບໍລິການພິເສດການເດີນທາງ RIPTA ADA ແມ່ນໂຄງ
ການສໍາລັບຄົນພິການ ທີປ
່ ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ລະບົບລົດເມຕາມ

ຈະໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງ ແລະຂຶ້ນ/ລົງຢູປ
່ ້າຍຈອດລົດເມ.
•

ບໍ່ສາມາດຈໍາກັດຈຸດປະສົງຂອງການເດີນທາງ.

•

ອາດຈະຈອດສົ່ງຜູ້ໂດຍສານລົງກ່ອນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າໄປທັນເວລານັດໝາຍ. ເນື່ອງຈາກເມື່ອໃຊ້ລົດເມ, ຜູ້

ເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄດ້. ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ກົດໝາຍ

ໂດຍສານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມາຮອດໄວກ່ອນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ

ຄົນພິການອາເມຣິກາ (ADA) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງອົງການຂົນສົ່ງສາ
ທາລະນະທັງໝົດໃຫ້ການບໍລິການພິເສດການເດີນທາງໃຫ້ແກ່
ຄົນພິການ ທີສ
່ າມາດປຽບທຽບໄດ້ກັບການບໍລິການຕາມເສັ້ນ
ທາງທີ່ກໍານົດໄວ້.
ການບໍລິການພິເສດການເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ADA ສາ
ມາດປຽບທຽບໄດ້ກັບການບໍລກ
ິ ານເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼາຍ
ວິທີ. ການບໍລິການເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນການບໍລິການຂົນສົ່ງ
ທີ່ດໍາເນີນໄປຕາມກໍານົດເວລາໜຶ່ງ ແລະໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຕັ້ງ
ໄວ້. ການບໍລິການພິເສດການເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ADA:
•

ແມ່ນການບໍລິການການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຂີໄ
່ ປຮ່ວມກັນ.
ເນື່ອງຈາກເມື່ອໃຊ້ລົດເມ, ຄົນໂດຍສານຄາດວ່າຈະມີການ
ຈອດຕາມເສັ້ນທາງໃຫ້ກັບຜູໂ
້ ດຍສານຄົນອື່ນ.

•

ຖືກຈັດໃຫ້ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະໃນສະຖານທີດ
່ ຽວກັນກັບ

ສະເໜີໃຫ້ເວລາການເດີນທາງສາມາດປຽບທຽບໄດ້ກັບ

ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການມາຊ້າ.
•

ໃຫ້ການຕິດຕາມຜູຂ
້ ັບຂີ່ລະດັບດຽວກັນຂອງຜູ້ໂດຍສານ
ຕາມການບໍລິການລົດເມໃນເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້. ຕົນຂັບ
ລົດເມ ຫຼລ
ື ົດບໍລິການພິເສດໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງຂອງຄົນ
ພິການແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂັບຂີຢ
່ ່າງປອດໄພ ແລະຮັບ
ປະກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານແຕກແຍກ ຫຼເື ປັນອັນຕະລາຍຕໍ່
ຜູ້ໂດຍສານຄົນອື່ນ. ຄົນຂັບລົດບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ການດູ
ແລຕິດຕາມ ຫຼຕ
ື ້ອງຖ້າກັບບຸກຄົນອື່ນ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມາ
ຮອດຈຸດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ຖ້າອາຄານຍັງບໍ່ເປີດ ຫຼບ
ື ໍ່ມີ
ຄົນທີ່ຈະບເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ການບໍລິການພິເສດການເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການADA ແມ່ນ
ແຕກຕ່າງຈາກການບໍລິການເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້ພຽງແຕ່ຢໃູ່ ນລະ
ດັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໂດຍສານທີ່ຈັດໃຫ້. ຄົນຂັບລົດພິເສດການ
ເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການຈະຊ່ວຍຜູ້ໂດຍສານ ADA ຄົນໃດໜຶ່ງ
ຂຶ້ນ ແລະລົງຈາກລົດ, ແລະອາດຈະໃຫ້ການບໍລິການເຖິງທີ່ ຖ້າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ, ຂໍມ
້ ູນເພີມ
່ ເຕີມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນສ
ມາດເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມນີ້ຢູ່ໃນຂໍ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ການບໍລິການ ADA, ຫຼື
ເບິ່ງບົດແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ ADA ແຍກຕ່າງຫາກ.

ບົດແນະນໍາຂໍມ
້ ູນ RIPTA ADA 2

ໂຄງການ RIde

ການມີສິດໄດ້ຮັບການຈັດການເດີນ

ໂຄງການ RIde ໃຫ້ການເດີນທາງແກ່ຄົນພິການ ADA

ທາງໃຫ້ແກ່ຄນ
ົ ພິການ ADA

ຜ່ານການບໍລກ
ິ ານລົດຕູ້ສົ່ງເຖິງທີ່ກ່ອນເວລາກໍານົດໄວ້.
ບາງຄັ້ງຍັງໄດ້ໃຊ້ຫ້ອງຂັບເພື່ອໃຫ້ບລ
ໍ ິການ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້
ຈອງກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງວັນຂອງການເດີນທາງ ແລະ
ການບໍລກ
ິ ານຈັດໃຫ້ຢພ
ູ່ າຍໃນໜຶງ່ ຊົ່ວໂມງຕາມເວລາວັນ
ທີ່ຂ້ອຍຂໍ.

ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບການຈັດການເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄົນພິ
ການ ADA, ທ່ານຕ້ອງບໍສ
່ າມາດໃຊ້ລດ
ົ ເມທີ່ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງ RIPTA ໃນບາງເວລາ ຫຼືຕະຫຼອດເວ
ລາ, ໂດຍທີບ
່ ໍ່ມກ
ີ ານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄົນອື່ນ. ບົດແນະນໍາ

ນອກຈາກການເດີນທາງແກ່ຄົນພິການ ADA ແລ້ວ, ໂຄງ
ການຍັງໃຫ້ການບໍລິການຂົນສົ່ງປະເພດອື່ນດ້ວຍມາດຕະ
ຖານການບໍລກ
ິ ານ ແລະການມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບຕ່າງໆ. ການບໍ
ລິການທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢໃູ່ ນບົດແນະນໍານີແ
້ ມ່ນໃຊ້ກັບ
ແຕ່ການບໍລກ
ິ ານພິເສດການເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄນ
ົ ພິການ
ADA ຂອງໂຄງການ RIde ເທົ່ານັ້ນ.

ສໍາລັບການມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບມາຈາກກົດໝາຍຄົນພິການອາ
ເມຣິກາ (ADA). ທ່ານມີສດ
ິ ໃຊ້ການບໍລກ
ິ ານພິເສດ
ການເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄນ
ົ ພິການ ຖ້າທ່ານຕົກຢູໃ່ ນໜຶ່ງໃນ
ບັນດາຫມວດຕໍໄ
່ ປນີ້ຄ:ື
1: ທ່ານບໍສ
່ າມາດໃຊ້ລະບົບເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້ໄດ້.
ທ່ານບໍ່ສາມາດຂຶ້ນ, ຂີ,່ ຫຼືລົງຈາກລົດເມ RlPTA ທີ່ເຂົ້າ
ເຖິງໄດ້ໃນບາງເວລາ ຫຼຕ
ື ະຫຼອດເວລາ.

ຫົວຂໍ້ທີ່ກວາມເອົາ
ການມີສິດໄດ້ຮັບການຈັດການເດີນທາງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ADA
ການໃຊ້ການບໍລກ
ິ ານ ADA

2: ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ໄດ້.
ທ່ານສາມາດນໍາທາງ, ຂຶ້ນ, ຂີ,່ ແລະລົງຈາກພາຫະນະ
RlPTA ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍຕ
່ ້ອງອາໄສໃຜ, ແຕ່
ບໍມ
່ ີພາຫະນະທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢໃູ່ ນເສັ້ນທາງທີ່ໃຫ້ບລ
ໍ ິການ

ການໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະຄໍາຕິຊົມ

ໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງສະເພາະ. ຜູ້ຂຢ
ີ່ ໃູ່ ນໝວດນີ້

ການບໍລິການລົດເມທີສ
່ າມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງ RIPTA

ຕ້ອງໃຊ້ເສັ້ນທາງ/ພາຫະນະ RIPTA ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ໄດ້ທຸກເທື່ອທີ່ມີພວກມັນຢູ່. ທຸກພາຫະນະ RlPTA ແມ່ນ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.
3: ທ່ານບໍສ
່ າມາດໄປຫາ ຫຼຈ
ື າກລະບົບໄດ້.
ທ່ານມີເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການ ທີ່
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານເດີນທາງໄປຫາ ຫຼືຈາກປ້າຍລົດເມໄດ້
ໃນບາງເວລາ ຫຼຕ
ື ະຫຼອດເວລາ.
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ຂ້ອຍຈະສະໝັກຂໍການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ADA ໄດ້
ແນວໃດ? ຖ້າທ່ານຮູສ
້ ຶກວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ RIPTA ໄດ້ໃນບາງ
ເວລາ ຫຼຕ
ື ະຫຼອດເວລາ ເນື່ອງຈາກຄວາມພິການ, ທ່ານອາດຈະຂໍ
ໃບຄໍາຮ້ອງການບໍລິການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ADA
ໄດ້.

ຂອງຂ້ອຍ? ສໍາລັບໃບຄໍາຮ້ອງທີຈ
່ ະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຄົບ
ຖ້ວນ, ທ່ານຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດ. ເມື່ອທ່ານສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງປະ
ກອບຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ມາ. ໃນ
ບາງກໍລະນີອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາຂໍມ
້ ູນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເຮັດການປະ
ເມີນ. ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍກ
່ ັບທ່ານ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນ

•

ດາວໂຫຼດໃບຄໍາຮ້ອງໄດ້ຈາກ www.ripta.com.

•

ເອົາໃບຄໍາຮ້ອງໄດ້ຢູ່ທີ່ RIPTA, 705 Elmwood Ave,
Providence.

•

ຈະເກີດອັນໃດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຂ້ອຍສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງຂໍການມີສິດໄດ້ຮັບ

ເພີ່ມເຕີມ.
ການມີສິດໄດ້ຮັບເຕັມ ຫຼມ
ື ເີ ງື່ອນໄຂແມ່ນແນວໃດ? ການມີສິດໄດ້
ຮັບເຕັມໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດໃຊ້ການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຜູ້

ໂທຫາໂຄງການ The Ride Program ໄດ້ທເີ່ ບີ
(401) 461-9760.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບຄໍາຮ້ອງຢູ່ໃນຟໍແມັດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຫຼເື ປັນພາ
ສາຕ່າງປະເທດ, ຫຼືຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະ
ກອບໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານ,
ກະລຸນາໂທຫາ ແລະບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້.

ຄໍານິຍາມທີ່ສໍາຄັນ
ເວລາປະຕູເປີດໄປຮັບ: ຜູໂ
້ ດຍສານຈະໄດ້ຮັບເວລາປະຕູເປີດ
ໄປຮັບແທນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ
ການບອກວ່າ ການໄປຮັບເອົາທ່ານຈະຢູໃ່ ນເວລາລະຫວ່າງ
9:00 ໂມງເຊົ້າຫາ 9:30 ໂມງເຊົ້າ. ຈະພິຈາລະນາວ່າລົດຕູ້ນັ້ນ
ກົງເວລາ ຖ້າມັນມາຮອດໃນເວລາໃດໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງເວລານີ.້
ຮ່ອມທາງ ADA: ການບໍລິການພິເສດການເດີນທາງໃຫ້ຄົນພິ
ການ ADA ແມ່ນຈັດໃຫ້ພາຍໃນ ¾ ໄມຂອງເສັ້ນທາງກໍານົດ
ໄວ້ປົກກະຕິ. ເສັ້ນທາງຜູ້ເດີນທາງໄປມາບໍ່ມຮ
ີ ່ອມທາງ ADA.
ໄລຍະທາງ ¾ ໄມຖືກກໍານົດເປັນກາບິນ, ບໍແ
່ ມ່ນໂດຍທິດທາງ
ການຂັບຂີ.່ ການເດີນທາງມີໃຫ້ແຕ່ສາໍ ລັບການບໍລກ
ິ ານ ADA
ຖ້າມັນທັງເລີ່ມຕົ້ນ ແລະສິ້ນສຸດພາຍໃນຮ່ອມທາງນີ.້
ບໍ່ມາແຈ້ງ: ຜູໂ
້ ດຍສານຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າ ìບໍ່ມາ
ແຈ້ງî ຖ້າລາວ/ນາງມີກໍານົດການເດີນທາງແລ້ວ ແລະບໍ່ຍົກ
ເລີກມັນເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນເວລາ
ເປີດປະຕູໄປຮັບ.
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ພິການ ADA ສໍາລັບທຸກການເດີນທາງຂອງທ່ານ.
ການມີສິດໄດ້ຮັບມີເງື່ອນໄຂໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດໃຊ້ການ
ບໍລກ
ິ ານລົດເມ RlPTA ໄດ້ສໍາລັບການເດີນທາງຂອງທ່ານໃນບາງ
ຄັ້ງ. ຕົວຢ່າງ, ຄົນໜຶ່ງອາດຈະບໍສ
່ າມາດໄປຫາສະຖານທີ່ສະເພາະ
ໜຶ່ງໄດ້ ເພາະວ່າມັນຕ້ອງໄດ້ປີນຂຶ້ນພູຊັນຈາກບ່ອນປ້າຍຈອດລົດ
ເມ ແລະຄວາມພິການເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ສາມາດຂຶ້ນພູນນ
ັ້ ໄດ້. ຄົນນີ້ຈະ
ມີສິດໄດ້ຮັບການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຄົນພິການໄປຫາສະຖານທີ່ສະ
ເພາະນັ້ນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການເດີນທາງໄປກັບ ເພາະວ່າລາວສາມາດ
ລົງພູໄປຫາປ້າຍລົດເມໄດ້.

ຖ້າພົບວ່າ ຂ້ອຍມີສິດໄດ້ຮັບ, ຂ້ອຍຈະສາມາດໃຊ້ທຸກ

ຖ້າຂ້ອຍມີສິດໄດ້ຮັບ, ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈິ່ງບໍມ
່ ີສິດໄດ້ຮັບ

ການເດີນທາງຂອງຂ້ອຍຢູໃ່ ນການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຄົນ

ໝົດທຸກການເດີນທາງ? ການເດີນທາງມີສິດໄດ້ຮັບ ຖ້າ

ພິການ ADA ບໍ? ອັນນັ້ນຂຶນ
້ ກັບທັງລະດັບການມີສິດໄດ້

ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນ ແລະສິນ
້ ສຸດພາຍໃນຮ່ອມທາງ ADA

ຮັບຂອງທ່ານ ແລະການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງການເດີນທາງ

¾ ໄມລ໌ ໃນລະຫວ່າງເວລາ ເມືອ
່ ການບໍລິການລົດເມ

ຂອງທ່ານແຕ່ລະຄັ້ງ. ການມີສິດໄດ້ຮັບອາດຈະໄດ້ຮັບ

RlPTA ຢູໃ່ ນພື້ນທີ່ບ່ອນມີຢ.ູ່

ເຕັມ ຫຼມ
ື ີເງື່ອນໄຂ. ຖ້າພົບວ່າ ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບມີເງື່ອນ
ໄຂ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຜູ້ພກ
ິ ານ

ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດມີສິດໄດ້ຮັບ ADA ເພາະວ່າຄວາມພິ

ADA ພຽງແຕ່ການເດີນທາງສະເພາະເທົ່ານັນ
້ . ສໍາລັບ

ການຂອງທ່ານບໍໃ່ ຫ້ທ່ານໃຊ້ລົດເມເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້,

ບຸກຄົນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບທັງແບບເຕັມ ແລະມີເງື່ອນໄຂ,

ແຕ່ທີ່ຢບ
ູ່ ້ານຂອງທ່ານເປັນໜຶ່ງໄມລ໌ຈາກເສັ້ນທາງກໍານົດ

ການຂໍການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຮັບປະເມີນສໍາ

ໄວ້ໃກ້ທສ
ີ່ ຸດ. ການເດີນທາງໄປ ຫຼຈ
ື າກບ້ານຂອງທ່ານ

ລັບການມີສິດໄດ້ຮັບ ADA ສໍາລັບທັງສະຖານທີ່ ແລະເວ

ຈະບໍ່ມສ
ີ ດ
ິ ໄດ້ຮັບການບໍລິການຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງອື່ນກໍ່

ລາ.

ແມ່ນວ່າ ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ ແລະບ້ານຂອງທ່ານແມ່ນ ½
ໄມ ຈາກເສັ້ນທາງລົດເມ ທີ່ເປີດບໍລກ
ິ ານຈົນຮອດ 6:00

ຖ້າທ່ານສາມາດໃຊ້
ການເດີນທາງຂອງທ່ານຢູ່ໃນ
ລົດເມຕາມເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້,
ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້
ການເດີນທາງຢູ່ໃນ
ລົດເມຕາມເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້

ໂມງແລງ, ແລະບໍໃ່ ຊ້ງານໃນວັນເສົາອາທິດ. ໃນກໍລະນີ
ນີ,້ ການເດີນທາງຈາກບ້ານຂອງທ່ານຈະມີສິດຮອດແຕ່
6:00 ໂມງແລງໃນວັນເຮັດການເທົ່ານັ້ນ ແລະຈະບໍມ
່ ີສິດ
ໄດ້ຮັບໃນວັນທ້າຍອາທິດ.
ການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງຂ້ອຍຈະດົນປານໃດ? ໂດຍທົ່ວ
ໄປແລ້ວ, ການມີສິດໄດ້ຮັບແມ່ນຈະດີສໍາລັບຫ້າປີ. ໃນ
ບາງກໍລະນີ, ການມີສິດໄດ້ຮັບອາດຈະອີງຕາມເງື່ອນໄຂ
ຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ: ສະພາບການແຕກຫັກ, ແລະດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງ
ຈໍາກັດຕໍ່ໄລຍະຊົ່ວຄາວ. ຫຼັງຈາກການມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບຂອງ

ກົດທົ່ວໄປທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການກໍານົດວ່າມີ

ທ່ານໝົດອາຍຸໄປ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ສະໝັກໃໝ່ ຖ້າທ່ານ

ສິດໄດ້ຮັບໂດຍມີເງື່ອນໄຂຄື: ຖ້າຂ້ອຍສາມາດເດີນທາງ

ຮູ້ສຶກວ່າ ທ່ານຍັງມີສິດໄດ້ຮັບຢູ່.

ຢູໃ່ ນ RlPTA, ຈາກນັນ
້ ຂ້ອຍຕ້ອງເດີນທາງຢູໃ່ ນ
RlPTA. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການກໍານົດວ່າມີສິດໄດ້ຮັບ,
ພວກເຮົາຈະສົ່ງໜັງສືການມີສິດໄດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຂໍຈ
້ ໍາ
ກັດໃດໜຶ່ງສໍາລັບການໃຊ້ທມ
ີ່ ເີ ງື່ອນໄຂຈະຖືກບັນທຶກໄວ້
ໃນໜັງສືນີ້ ແລະຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບັນທຶກຂອງ
ທ່ານ. ພະນັກງານໂຄງການ RIde Program ສາມາດ
ຊ່ວຍທ່ານກໍານົດໄດ້ວ່າ ການເດີນທາງໃດທີ່ທ່ານມີສິດ
ໄດ້ຮັບ ເພື່ອໃຊ້ການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຜພ
ູ້ ິການ ADA
ແລະການເດີນທາງໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຢູ່ໃນ RIPTA.
7 ບົດແນະນໍາຂໍມ
້ ູນ RIPTA ADA
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ຖ້າຂ້ອຍຖືກປະຕິເສດການມີສິດໄດ້ຮັບ ADA,

ໃນການສໍາພາດ, ຫຼືຈາກການພິສູດທາງດ້ານການແພດ

ຂ້ອຍສາມາດອຸທອນໄດ້ບໍ? ຖ້າທ່ານຖືກປະຕິເສດ

ເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານອຸທອນ, ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເອົາແບ່ງປັນ

ການມີສິດໄດ້ຮັບ, ທ່ານຈະສາມາດອຸທອນໄດ້.

ກັບ ຜູ້ກວດກາການອຸທອນ ເພືອ
່ ວ່າ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ

ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນການອຸທອນພາຍໃນ 60 ວັນ

ການພິຈາລະນາສືບສວນທີ່ເປັນທໍາ ແລະຄົບຖ້ວນ. ຜູ້

ຂອງການປະຕິເສດ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຂໍອຸ

ກວດກາຄໍາອຸທອນຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສິດຕໍ່ການຮັກ

ທອນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວ

ສາຄວາມລັບນໍາ.

ກັບເວລາ ແລະສະຖານທີ່ຂອງການພິຈາລະນາສືບ
ສວນ. ທ່ານໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເຕັມທີ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍອອກໄປຈາກເກາະຣອດ

ໃນການພິຈາລະນາສືບສວນການອຸທອນ, ແຕ່ການ

ແລະຕ້ອງການໃຫ້ມກ
ີ ານບໍລກ
ິ ານພິເສດການເດີນທາງ

ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານກໍ່ບຈ
ໍ່ ໍາເປັນ. ຖ້າທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ,

ຜູ້ພກ
ິ ານ ADA?

ທ່ານອາດຈະນໍາເອົາບາງຄົນມາກັບທ່ານ ເພືອ
່ ຊ່ວຍ

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນ ADA ເພື່ອໃຊ້ການບໍ

ທ່ານນໍາສະເໜີການອຸທອນຂອງທ່ານ.

ລິການພິເສດໃຫ້ຜພ
ູ້ ິການ, ທ່ານຍັງມີສິດໄດ້ຮັບການບໍ
ລິການຢູ່ໃນລັດອື່ນເປັນເວລາເຖິງ 21 ວັນ. ຕິດຕໍ່ກັບ

ພະນັກງານ RIde ຈະເຂົ້າຮ່ວມການພິຈາລະນາສືບ

ອົງການຂົນສົ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ອນການເດີນທາງຂອງ

ສວນ ເພື່ອອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົເຈົ້າປະຕິເສດ

ທ່ານ ເພື່ອຂໍຂມ
ໍ້ ູນເພີ່ມເຕີມ. ເຂົາເຈົ້າຈະອະທິບາຍ

ໃບຄໍາຮ້ອງການມີສິດໄດ້ຮັບ, ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບ

ການຈັດແຈງ, ຄ່າໂດຍສານ, ເວລາດໍາເນີນການ,

ເວລາ ເພື່ອອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງເຊື່ອວ່າ

ແລະຕາຕະລາງເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ກະລຸນາບອກໃຫ້
ພວກເຮົາຮູ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຜູ້ແປພາສາຕ່າງປະ
ເທດ ຫຼຜ
ື ູ້ແປພາສາໃຫ້ຄົນຫູໜວກ ຫຼຫ
ື ູຕຶງ. RIde
ຈະຈັດການບໍລິການຜູແ
້ ປພາສາໃຫ້ ໂດຍທ່ານບໍ່
ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃດ. ທ່ານຍັງອາດຈະຂໍການເດີນທາງ
ໄປຫາ ແລະຈາກການພິຈາລະນາສືບສວນໂດຍບໍ່ມີ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບທ່ານ.
ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍຈະຖືກເກັບຮັກສາເປັນ
ຄວາມລັບບໍ? ແມ່ນແລ້ວ. ທຸກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນ
ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະຈະມີພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນ
ທີ່ຈໍາເປັນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂົນສົ່ງໃນລະດັບພຽງ
ພໍທີ່ຈະເອົາໃຫ້ກັບຜູໃ້ ຫ້ການບໍລິການຂົນສົ່ງ. ຫ້ອງ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກລັດອື່ນ
ຂ້ອຍສາມາດຂີ່ໄດ້ບໍ ຖ້າຂ້ອຍເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວມາ
ທ່ຽວເກາະຣອດ? ບຸກຄົນທີ່ ADA ຢັ້ງຢືນໃຫ້ມາທ່ອງ
ທ່ຽວໂດຍທີ່ມາຈາກລັດອື່ນຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການໃຫ້
ເປັນເວລາເຖິງ 21 ວັນ ໃນໄລຍະຮອບສິບສອງເດືອນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການບໍລິການຫຼາຍກ່ວາ 21
ວັນ, ທ່ານຕ້ອງຮ້ອງຂໍການມີສິດໄດ້ຮັບ RlPTA ADA.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີມ
່ ເຕີມ, ກະລຸນາໂທຫາ RIde ທີ່ເບີ
(401) 461-9760 ລ່ວງໜ້າກ່ອນການມາທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງທ່ານ.

ການໂຄງການ RIde Program ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່
ທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານທີ່ທ່ານໃຫ້ມາ,
9 ບົດແນະນໍາຂໍມ
້ ູນ RIPTA ADA
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ການໃຊ້ການບໍລກ
ິ ານ ADA
ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ຂອງ ADA
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດ
ກ່ຽວກັບການໃຊ້ການບໍລິການ ADA
ນີແ
້ ມ່ນບາງຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງຈືໄ
່ ວ້ກ່ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານພິເສດ
ການເດີນທາງໃຫ້ຜພ
ູ້ ິການ ADA.
ເວລາ ແລະສະຖານທີ່ຂອງການບໍລກ
ິ ານພິເສດການເດີນ
ທາງໃຫ້ຜພ
ູ້ ິການ ADA: ການບໍລກ
ິ ານ ADA ແມ່ນຈັດໃຫ້
ຢູໃ່ ນພື້ນທີ່ດຽວກັນ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກັບການບໍລິ
ການເສັ້ນທາງກໍານົດໃຫ້ຂອງ RlPTA. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າພື້ນທີ່
ມີການບໍລກ
ິ ານລົດເມໃນວັນອາທິດ, ມັນຈະມີການບໍລິ
ການ ADA ທີ່ກົງກັນ. ການບໍລກ
ິ ານ ADA ໄດ້ຮັບການສະ
ເໜີໃຫ້ໃນຮ່ອມທາງ ¾ ໄມ ຮອບເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້ປົກ
ກະຕິ. ເສັນ
້ ທາງຜູເ້ ດີນທາງໄປມາ ແລະການເດີນທາງເສັ້ນ
ທາງຫຼວງປະຕູປດ
ິ ບໍ່ລວມຢູໃ່ ນເງືອ
່ ນໄຂກໍານົດຂອງ ADA.
ຄ່າໂດຍສານ ADA: ຄ່າໂດຍສານ ADA ມີລາຄາເປັນ
ສອງເທົ່າຂອງຄ່າໂດຍສານເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້. ເດັກນ້ອຍ
ອາຍຸຫ້າປີລົງມາອາດຈະບໍຕ
່ ້ອງເສຍຄ່າ ໂດຍທີ່ຂໄ
ີ່ ປກັບຜູ້
ໃຫຍ່ທີ່ຈ່າຍຄ່າໂດຍສານແລ້ວ. ໃນຂະນະທີຜ
່ ຊ
ູ້ ່ວຍດູແລ
ສ່ວນຕົວ (PCA) ອາດຈະເດີນທາງໄປນໍາໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ
ຄ່າໂດຍສານ, ຢ່າງນ້ອຍຜູໂ
້ ດຍສານໜຶ່ງຄົນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ: ການຊ່ວຍເຫຼືອລວມມີ ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາກັດແຕ່:
• ການສະເໜີໃຫ້ຜໂ
ູ້ ດຍສານທີ່ຍ່າງໄດ້ດ້ວຍການມີໄມ້
ຄໍ້າແຂນ ຫຼກ
ື ານຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມກັບການຍ່າງ ຫຼື
ຂຶ້ນຂັ້ນໄດ.
• ການຊ່ວຍຄົນທີ່ໃຊ້ລເໍ້ ຂັນ ເພື່ອຊ້ອມໄປຕາມທາງລາດ
ມາດຕະຖານ ແລະໄປຫາ/ຈາກປະຕູໃຫຍ່.
• ການພາທາງຜູ້ທມ
ີ່ ີບັນຫາທາງສາຍຕາໄປຫາ/ຈາກປະ
ຕູໃຫຍ່.
ເວລາປະຕູເປີດໄປຮັບ: ທ່ານຄວນກຽມພ້ອມໃຫ້ໄປຮັບໄດ້
ທຸກເວລາໃນລະຫວ່າງເວລາປະຕູເປີດໄປຮັບ 30 ນາທີ.
ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຄນ
ົ ຂັບລົດອາດຈະໄປຮອດປະຕູເປີດໄປຮັບກ່ອນ
ເວລາກໍານົດໄວ້. ທ່ານມີຕົວເລືອກວ່າ ຈະໃຫ້ອອກໄປກ່ອນ
ເວລາບໍ ຫຼືໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີລ
່ ໍຖ້າຮອດເວລາ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງຂຶ້ນລົດ
ໃນການເລີ່ມຕົ້ນເວລາປະຕູເປີດໄປຮັບ. ຖ້າທ່ານບໍພ
່ ້ອມທີ່
ຈະໄປ ເມື່ອຄົນຂັບລົດມາຮອດ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປະ
ກາດເປັນ ìບໍມ
່ າແຈ້ງî ແລະຄົນຂັບລົດຈະອອກໄປ.
ບໍອ
່ ະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຂັບລົດ:
• ເຂົ້າໄປໃນບ້ານຂອງຜູຂ
້ .ີ່
• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍນຸ່ງເຄືອ
່ ງ.
• ຍົກ ຫຼອ
ື ຸ້ມຜູ້ໂດຍສານ.
• ຊ່ວຍຜູຂ
້ ີ່ດ້ວຍການໃຊ້ລົດເຂັນຂຶນ
້ ຫຼືລງົ ຂັ້ນໄດ.
• ລໍຖ້າຜູຂ
້ ີ່ ເພື່ອຈອດລົດທໍາທຸລະກໍາເຊັ່ນ: ຢູ່ທຕ
ີ່ ູ້ ATM
ຫຼືຮ້ານຂາຍຢາ.

ໂດຍສານເຕັມ. ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໂດຍສານ ເມື່ອຜູໃ້ ຫຍ່ເດີນ

• ໄປນໍາຜູໂ
້ ດຍສານເກີນຫ້ອງລໍຖ້າ ຫຼືປະຕູໜ້າ.

ທາງເປັນ PCA ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ບເໍ່ ສຍຄ່າ. ໃນທໍານອງ

• ຮັບເອົາເງິນທິບ ຫຼືລາງວັນຂອບໃຈອືນ
່ ໆ.

ດຽວກັນ, ຜູໂ
້ ດຍສານສອງຄົນບໍ່ສາມາດອ້າງຕົວເຊິ່ງກັນ

• ເຮັດວຽກແທນຜູຂ
້ ເີ່ ຊັ່ນ: ການໄປເອົາໃບສັ່ງຢາ.

ແລະກັນວ່າເປັນ PCA ໝົດ ເພື່ອຈະບໍ່ຈ່າຍຄ່າໂດຍສານ.
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ບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດ
ຄໍາຕໍ່ວ່າ ແລະຄໍາຊົມເຊີຍ

ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ

ພວກເຮົາລະດົມໃຫ້ທ່ານບອກໃຫ້ໂຄງການ RIde

ໄດ້ (ATAC)

Program ຮູ້ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການບໍລກ
ິ ານພິເສດ ແລະ

ATAC ແມ່ນອົງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຜູ້ຂ,ີ່ ຕົວແທນ

ເມື່ອການບໍລິການຂອງທ່ານບໍດ
່ .ີ ຖ້າທ່ານຢາກຈະຍື່ນຄໍາ

້ ື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ຄາໍ ຄິດເຫັນໃສ່ການບໍລິ
ອົງການ, ແລະຜູອ

ຕໍວ
່ ່າ ແລະຄໍາຊົມເຊີຍເປັນທາງການກ່ຽວກັບການບໍລິ

ການ RIPTA ທັງໝົດ, ລວມທັງໂຄງການ RIde

ການດ້ານໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານອາດຈະເຮັດໄດ້

Program ແລະການບໍລກ
ິ ານລົດເມຕາມເສັນ
້ ທາງກໍາ

ຜ່ານ:

ນົດໄວ້ທັງໝົດ. ທາງ ATAC ປະຊຸມກັນເປັນປົກກະຕິ

1. ທາງອີເມວໄດ້ທີ່ RideProgram@ripta.com.

ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນແກ່ RIPTA.
ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ, ໂທຫາ RIPTA ທີ່ເບີ (401)

2. ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ່ www.ripta.com.

784-9500 ຕໍ່ຫາ 242

3. ສົ່ງທາງໄປສະນີຫາ:

ການສໍາຫຼວດຜູ້ຂີ່

RIde Customer Service
705 Elmwood Avenue
Providence, Rl 02907
4. ໂທຫາພວກເຮົາໂດຍກົງໄດ້ທີ່ເບີ (401) 461-9760.

ພວກເຮົາອາດຈະຕິດຕໍຫ
່ າທ່ານເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ໃນ
ສ່ວນທີ່ເປັນການສຸ່ມສໍາຫຼວດ ເພືອ
່ ຖາມທ່ານກ່ຽວກັບ
ການບໍລກ
ິ ານທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ. ລາຍຊື່ນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍ
ທາງໂທລະສັບ ຫຼທ
ື າງໄປສະນີສະຫະລັດເທົາ
່ ນັ້ນ. ຈະ
ບໍມ
່ ີການຖາມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ແລະທ່ານບໍຄ
່ ວນໃຫ້ຂໍ້

ເມື່ອທ່ານໂທ ຫຼືຂຽນໜັງສືຫາ, ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດ

ມູນສ່ວນຕົວໃດທີ່ທ່ານບໍຢ
່ າກຈະແບ່ງປັນໄດ້. ການ

ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ລວມທັງຂໍມ
້ ູນ ແລະເວລາຂອງ

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດແມ່ນເປັນການສະໝັກໃຈ

ການໄປຮັບ ແລະໄປສົ່ງໃຫ້ລົງ, ເລກພາຫະນະ, ຊື່ຄົນ

ທັງໝົດ.

ຂັບ. ທ່ານຍິ່ງໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນຫຼາຍເທົ່າໃດ, ພວກເຮົາຍິ່ງສາ
ມາດຄົ້ນຄ້ວາຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ ຫຼສ
ື ົ່ງຄໍາຊົມເຊີຍ
ຂອງທ່ານຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມຄໍາຮ້ອງ
ຮຽນຂອງທ່ານ ແລະຕອບຄືນຫາທ່ານ, ປົກກະຕິແມ່ນ
ພາຍໃນ 14 ວັນ. ຄໍາຊົມເຊີຍ ແລະຄໍາຮ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ເປີດ
ເຜີຍຕົວຕົນກໍຍ
່ ອມຮັບໄດ້.

ຖ້າທ່ານຕອບຄໍາຖາມການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາ, ຊື່
ຂອງທ່ານແມ່ນຈະບໍມ
່ ີການນໍາໄປໃຊ້ຢໃູ່ ນຂໍ້ມູນທີ່ພວກ
ເຮົາເປີດເຜີຍຕໍ່ສງັ ຄົມ. ຂໍມ
້ ູນທີ່ພວກເຮົາເກັບເອົາຈາກ
ທ່ານກ່ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ນໍາ
ໄປໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາອອກແບບການບໍລກ
ິ ານອັນ
ໃໝ່ ຫຼປ
ື ັບປຸງການບໍລກ
ິ ານທີ່ມີຢູ່. ໂຄງການ RIde
Program ຈະບໍພ
່ ະຍາຍາມຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼກ
ື ານ
ບໍລິການໃດໃຫ້ກັບທ່ານ.
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ການບໍລິການລົດເມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງ RIPTA
ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູຂ
້ ີ່ການບໍລກ
ິ ານເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຜູ້ພກ
ິ ານ

ຄົນບັນຊາລົດເມຈະພະຍາຍາມທຸກຄັ້ງ ເພື່ອເຄື່ອນໄປເຖິງຂອງ

ADA ຫຼາຍຄົນໃຊ້ການບໍລິການຂອງ RlPTA ໃນບາງການເດີນ

ທາງຢູ່ບ່ອນປ້າຍລົດເມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເອົາລົດເຂົ້າໄປ

ທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາກໍາລັງສະເໜີໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມ

ຮອດຂອບທາງໄດ້, ຄົນບັນຊາລົດຈະຮັບເອົາທ່ານ ຫຼໃື ຫ້ທ່ານ

ກ່ຽວກັບການບໍລິການລົດເມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງ RlPTA.

ລົງຢູ່ໃນບ່ອນປອດໄພກ່ວາຢູ່ບໍລເິ ວນໃກ້ຄຽງທີ່ມຄ
ີ ວາມປອດ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ RIPTA ຢູ່ທີ່

ໄພ.

www.ripta.com ຫຼໂ
ື ທຫາເບີ (401) 781-9400.
ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວນັ້ນ ຄົນບັນຊາລົດເມອາດຈະເອົາຜູ້ໂດຍສານຢູ່
ການບໍລກ
ິ ານທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງ RIPTA

ໃນອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ເປັນລໍຊ
້ ຸກຂຶ້ນກ່ອນລູກຄ້າຄົນອື່ນໆ.

ລົດເມທຸກຄັນຂອງ RlPTA ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ລົດເມທຸກ
ຄັນຂອງ RlPTA ແລະລໍຊ
້ ຸກແມ່ນ.

ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງ RIPTA ເພື່ອຮັບປະກັນອຸປະກອນ

ຖືກຕິດຕັ້ງມາກັບ:

ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍລໍທ
້ ັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ຂຶ້ນລົດເມ.

•

ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະຄຸເຂົ່າລົງ ຫຼຫ
ື ຍໍລ
້ ົງ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການຂຶ້ນຍົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

•

ລິບຕ໌ (ຢູເ່ ທິງລົດເມພື້ນສູງ) ຫຼືທາງລາດ (ຢູໃ່ ນລົດບັດ
ພື້ນຕໍ່າ).

•

ພື້ນທີ່ມຄ
ີ ວາມປອໄພສອງບ່ອນສໍາລັບອຸປະກອນເຄື່ອນ
ທີ່ດ້ວຍລໍ.້

•

•

ປ້າຍບອກຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ມຄ
ີ ວາມແຈ້ງ ແລະອ່ານ

ຄົນຂັບລົດເມຈະປະກາດໝາຍເລກເສັ້ນທາງ ແລະໄລຍະຫ່າງ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງລົດເມ, ເຊັ່ນດຽວກັບຈຸດການເດີນທາງ
ຜ່ານ ແລະຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ໆ.
ໂຄງການບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມສໍາລັບການນໍາຂັ້ນສູງ ແລະການນໍາ
ຄົນພິການ (ອາຍຸເກີນ 65 ປີແລ້ວ) ດ້ວຍລະຫັດທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະຄົນ
ພິການອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການຄ່າໂດຍສານເຄິ່ງຄ່າ ຫຼກ
ື ານ

ໄດ້ງ່າຍ.

ຜ່ານໂດຍບໍ່ມຄ
ີ ່າໂດຍສານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີ

ພື້ນທີ່ຕັ່ງບຸລມ
ິ ະສິດຢູໃ່ ນດ້ານໜ້າລົດເມ.

ຮ້ອງຂໍ ແລະໃຊ້ຄ່າໂດຍສານເຄິ່ງຄ່າຂອງ RlPTA ຫຼືບດ
ັ ຜ່ານບໍ່ມີ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,

ລູກຄ້າທຸກຄົນມີສິດໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້

ກະລຸນາໂທຫາ RlPTA ທີ່ເບີ

(ເຊັ່ນ ທາງລາດ ແລະລິບຕ໌).

(401) 781-9400.

ສັດໃຫ້ບໍລິການ
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຕອ້
ນັບຢູ່ໃນພາຫະສະ ແລະບຸ
ລິມະສິດຂອງ RIPTA.
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