សេចក្តណី ែនាំពវី ធ
ិ សី ធវដ
ើ សាំ ែើរតាមរថយន្តក្ក្ុងរបេ់ RIPTA
សេចក្តីណែនាំជាដាំណាក្់កាលក្នុងការសក្បើក្ាេ់រថយន្តក្ក្ុង
នាំមក្ជូន្សោក្អ្នក្សោយអាជាាធរដឹក្ជញ្ជូន្សាធារែៈ Rhode Island (RIPTA)
ទាំពរ័ ទី 2
សតាោះ! សយើងនាំគ្នសា រៀបចាំដសាំ ែើរក្មាន្តរបេ់សយើង!
រសបៀបសធវដ
ើ សាំ ែើរសោយរថយន្តក្ក្ុង
រថយន្តក្ក្ុង RIPTA គឺជាមសធោាយងាយក្េួល គួរឲ្យទុក្ចិត្ត ន្ិងមាន្េុវត្ថិភាពក្នុងការសធវើដាំសែើរស្ពោះសៅកាន្់សគ្នលសៅរបេ់
អ្នក្។ មិន្ថាអ្នក្សធវើដាំសែើរសៅកាន្់ក្ណន្ែងសធវើការ សៅទិញទាំន្ិញ ឬសៅេួរេុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិសនោះសទ រថយន្តក្ក្ុង RIPTA
គឺជាមសធោាយសធវើដាំសែើរណដលេន្សាំេាំចច ក្បក្បសោយផាេុខភាព ន្ិងមិន្មាន្េមាពធ។
សអ្ Carlos ខ្ុាំចង់សៅេួរេុខទុក្ខអ្នក្មីង Mary។ សេត្ុអ្វីក្៏សយើងមិន្សៅជាមួយគ្នាសោយជិោះរថយន្តក្ក្ុងសៅ?
ខ្ុាំអាចទូរេពទសៅកាន្់ RIPTA តាមរយៈសលខ 781-9400 សនោះពួក្សគន្ឹងជួយក្ាប់សយើងពីផ្ែូវ ន្ិងតារាងសពលសធវើដាំសែើរ។

*ចាំស ោះអ្នក្ណដលមាន្បញ្ហាក្នុងការសាាប់ គឺអាចទូរេពទសៅកាន្់សលខ 711 ឬ 1-800-745-5555
សេត្ុអ្វីក្៏សយើងមិន្ចូលសៅកាន្់សគេទាំព័រ RIPTA.com សៅ? វាជួយសរៀបចាំការសធវើដាំសែើរជាមួយន្ឹងតារាងសពលរថយន្តក្ក្ុង ន្ិង
ព័ត្៌មាន្សធវើដាំសែើរផាាល់ខែួន្។
អ្នក្ ក្៏អាចណេវងរក្តារាងសពលរថយន្តក្ក្ុងសៅការិយាល័យ RIPTA ណដលមាន្អាេយោាន្េថិត្សៅ 705 Elmwood Avenue
ក្នុង Providence ។ េូមសក្ជើេសរើេយក្តារាងសពលណាមួយសៅមជឈមែឌលដឹក្ជញ្ជូន្ចក្មុោះ Kennedy Plaza (Kennedy

Plaza Intermodal Transportation Center) មជឈមែឌលសទេចរ Newport Gateway (Newport Gateway
Visitors Center) Amtrak Providence ន្ិងក្ក្ុមក្បឹក្ាសទេចរែ៍ Pawtucket Blackstone Valley (Pawtucket
Blackstone Valley Tourism Council)។
ទាំពរ័ ទី 3
សតាោះ សយើងនាំគ្នសា ៅជិោះ
មិន្ទាន្់ាន្សទ េាំែពវចិត្ត។
សលខ 11… សនោះគឺរថយន្តក្ក្ុងរបេ់សយើង!
សតាោះ សយើងនាំគ្នាចាំដល់មន្ុេសចុោះអ្េ់េិន្ ចាំសយើងស

ើងសៅជិោះ។

សោយសារណត្សយើងក្ត្ូវបតូរសៅសជើងរថយន្តក្ក្ុងមួយសទៀត្សដើមបីេសក្មចការសធវើដាំសែើរឯក្ទិេសៅកាន្់ផ្ទោះអ្នក្មីង Mary ខ្ុាំន្ឹង
សេនើេអ្
ុាំ នក្សបើក្បរបតរូ សជើងរថយន្ត។

1

ការសធវើដាំសែើរឯក្ទិេមាន្ត្ចមែ $2.00 បូក្បណន្ថមន្ឹង .50 សេន្សទៀត្េក្មាប់ការបតូរសជើងរថយន្ត។
ខ្ុាំទទួលាន្ការបញ្្ុោះត្ចមែ ពីសក្

ោះខ្ុាំជាក្ពឹទធវ័យ។ * ដូសចនោះ ការសធវើដាំសែើររបេ់ខ្ុាំន្ឹងមាន្ត្ចមែ $1.00 សេើយការបតូរសជើងរថយន្ដ

របេ់ខ្ុាំគឺ .25សេន្។ ដាំបូង ខ្ុាំឆត្
ូ ប័ែណបញ្្ុោះត្ចមែសធវើដាំសែើរតាមរថយន្តក្ក្ុងេក្មាប់ក្ពឹទធវ័យ (Senior Reduced Bus Pass)
របេ់ខ្ុាំ ន្ឹងមា៉ាេុីន្អាន្កាត្វ័យ្ាត្របេ់ក្បអ្ប់គិត្ក្ាក្់ (farebox’s Smart Card Reader) បនាប់មក្បងាាញកាត្របេ់
ខ្ុាំសៅកាន្់អ្នក្សបើក្បរ។ ខ្ុាំន្ឹងោក្់ក្ាក្់ចាំន្ួន្ពីរដុោារសៅក្នុងក្បស

ោះបញ្្ូលសាច់ក្ាក្់ បនាប់មក្សទៀត្ ខ្ុាំន្ឹងទទួលាន្ប័ែណ

អាប់ក្ាក្់ណដលមាន្ត្ចមែ .75សេន្ សោយខ្ុាំអាចសក្បើវាេក្មាប់ការសធវើដាំសែើរក្ត្

ប់មក្វិញ។

ខ្ុាំាន្ទិញសេៀវសៅមួយក្ាលេតីពី RIPTIKs សៅឯផ្ារ។* ខ្ុាំន្ឹងោក្់មួយសៅក្នុងក្បស

ោះខាងសឆវងជាន្់សលើបងអេ់ចន្ក្បអ្ប់

គិត្ក្ាក្់។

*ព័ត្៌មាន្លមអិត្អ្ាំពីត្ចមែគឺ មាន្ណចងសៅទាំព័រ “សត្ើវាមាន្ត្ចមែបុនាន្?”។
ទាំពរ័ ទី 4
សដើរសៅមុខ រួចអ្ងគុយសៅសលើសៅអ្ីសនោះ មា៉ាក្់…
សៅអ្ីសនោះគឺ រក្ាទុក្េក្មាប់ក្ពឹទធវ័យ។
ការសធវើដាំសែើរសនោះ ពិត្ជាមាន្ផាេុក្ភាពណមន្។ ជិត្មក្ដល់ចាំែត្សយើងសេើយ។
សយើងសៅ្ាយពីទីសនោះមួយបែុក្ ដូសចនោះ ខ្ុាំទាញណខសសដើមបីឲ្យអ្នក្សបើក្បរដឹងថា ពួក្សយើងចង់ចុោះ។
ឥ

ូវសន្ោះ ពួក្សយើងន្ឹងបតូរសៅជិោះសជើងរថយន្តសផ្សងសទៀត្សដើមបីសៅជួបអ្នក្មីង Mary។

*េាំបុក្ត្បតូរសជើងរថយន្តក្ក្ុងសន្ោះ មាន្េុពលភាពរយៈសពល 2 សមា៉ាង។
សលខ 26… សនោះគឺរថយន្តក្ក្ុងរបេ់សយើង!
ឥ

ូវសន្ោះ សយើងន្ឹងសក្បើប័ែណបតូរសជើងរថយន្តរបេ់សយើង។

សយើងសៅទីសន្ោះ!
ទាំពរ័ ទី 5
វិធសី មើលតារាងសពលរថយន្តក្ក្ុង

-ចាំែុចចប់សផ្តើម ន្ិងចាំែុចបញ្្ប់គឺ មាន្គូេបងាាញសៅសលើណផ្ន្ទី។
-សាាន្ីយ៍េក្មាប់បតូរសជើងរថយន្តក្ក្ុងគឺ ក្ត្ូវាន្គូេតាងសោយេញ្ហា “T” សេើយសៅជាប់សនោះ មាន្សលខណខសរថយន្តក្ក្ុងណដល
អ្នក្អាចបតូរសជើងរថយន្តាន្។

2

-ពិន្ិត្យរក្សមើលសមា៉ាងណដលរថយន្តក្ក្ុងន្ឹងឈប់សៅចាំែត្ជាក្់ោក្់សៅទីសន្ោះ។ ក្បេិន្សបើចាំែត្របេ់អ្នក្មិន្មាន្បងាាញ
សៅទីសន្ោះសទ េូមអ្នក្សធវើការា៉ាន្់សាាន្សមា៉ាងមុន្ ន្ិងសក្កាយសចញពីចាំែត្។

-រក្សមើលក្ាំែត្់េមាាល់ជាពិសេេៗណដលផ្តល់ព័ត្៌មាន្ចាំាច់អ្ាំពីណខសផ្ែូវ ន្ិងតារាងសពលរថយន្តក្ក្ុង។
សលខ ន្ិងស្ាោះរបេ់ណខសផ្ែូវរថយន្តក្ក្ុងមាន្បងាាញសៅសលើគក្មបសេៀវសៅផ្សពវផ្ាយ ន្ិងសលើក្ញ្្ក្់មុខរបេ់រថយន្តក្ក្ុង។
តារាងសពលន្ីមួយៗមាន្ណផ្ន្ទីពីរ។ ណផ្ន្ការមួយេក្មាប់ចូលចាំែត្ (ស្ពោះសៅកាន្់ទីក្ក្ុង) ន្ិងមួយសទៀត្េក្មាប់សចញ
ពីចាំែត្។
វិធាន្េក្មាប់ការសធវដ
ើ សាំ ែើរតាមរថយន្តក្ក្ុង
ទុក្សៅអ្ីខាងមុខេក្មាប់ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងជន្ពិការ។
ចាំស

ោះឧបក្រែ៍បន្ែឺេសមែងគឺអាចសក្បើាន្ណត្ជាមួយកាេបុសណា្ណោះ។

បត្់រសទោះរុញទារក្ ន្ិងរសទោះរុញមុន្ន្ឹងស

ើងជិោះ សេើយមិន្ក្ត្ូវយក្វត្ថុផាាល់ខែួន្មក្ាាំងផ្ែូវសដើរសនោះសទ។

អ្ន្ុញ្ហាត្ឲ្យឈរាន្ណត្ពីសក្កាយណខសបនាត្់ពែ៌សលឿងបុសណា្ណោះ។
មិន្អ្ន្ុញ្ហាត្ឲ្យជក្់ារើ បរិសភាគអាហារ ឬពិសាសភេជជៈសៅសលើរថយន្តក្ក្ុងស
មិន្អ្ន្ុញ្ហាត្ឲ្យេត្វស

ើងសលើរថយន្តស

ើយ (សលើក្ណលងណត្េត្វណដលផ្តល់សេវាក្មម)។

មិន្អ្ន្ុញ្ហាត្ឲ្យនាំយក្អាវុធ ជាត្ិផ្ទុោះ អាគុយ
ស

ើយ។

ន្ ឬអ្ងគធាត្ុរាវណដលងាយ្បសឆោះស

ើងសលើរថយន្តក្ក្ុងរបេ់ RIPTA ស

ើយ។

ង
ើ ជីោះរថយន្តក្ក្ុងតាមរយៈទាារមុខ ន្ិងចុោះពីសលើរថយន្តតាមទាារខាងសក្កាយ។ ក្ត្ូវសក្បើគាំន្ូេផ្ែូវសថមរើ សជើង សេើយក្ត្ូវសមើលសឆវង

សាាាំេងខាង ន្ិងមិន្ក្ត្ូវាាំងចសនាោះណដលរក្ាទុក្េក្មាប់សៅអ្ីរុញសនោះស

ើយ។

ណត្ងណត្យក្វត្ថរុ បេ់ខែួន្សៅជាមួយ។
មិន្ក្ត្ូវបោះក្ញ្្ប់ណដលគួរឲ្្យេងស័យ ឬក្ត្ូវសគសាោះបង់សចលសនោះសទ!
ក្ត្ូវជូន្ដាំែឹងសៅអ្នក្សបើក្បរភាាមៗ។
ទាំពរ័ ទី 6
សត្ើវាមាន្ត្ចមែបុនន្
ា ?

RIPTA ផ្តល់ន្វូ ផ្លិត្ផ្លគិត្ក្ាក្់តាមរយៈអ្៊ីន្ធឺសែត្ (e-fare) ជាសក្ចើន្ក្បសភទសោយណផ្អក្សៅតាមត្ក្មូវការសធវើដសាំ ែើររបេ់អ្នក្។
ត្ាំណាងណផ្នក្សេវាក្មមអ្ត្ិថិជន្មាាក្់អាចជួយអ្នក្សធវើការេសក្មចចិត្ដថាសត្ើ e-fare ណាមួយេ័ក្តិេមន្ឹងអ្នក្។
ក្បស

ោះបញ្្ូលកាត្
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ផាាង
ាំ បងាាញពីព័ត្៌មាន្
ឧបក្រែ៍អាន្កាត្វ័យ្ាត្
ក្បស

ោះេក្មាប់ឆត្
ូ កាត្

ក្បស

ោះេក្មាប់បញ្្ូលសាច់ក្ាក្់

ក្បស

ោះេក្មាប់បញ្្ូលកាក្់

ត្ចមែ ៖ $2.00
ត្ចមែេក្មាប់សេវាក្មមរថយន្តក្ក្ុងធមមតា។ ោក្់បញ្្ូលក្ក្ោេក្ាក្់ោ ន្ិងរាប (េក្មាប់ណត្ក្ក្ោេក្ាក្់ $1, $5, $10 ន្ិង

$20 បុសណា្ណោះ) សៅក្នុងក្បស
អាប់ក្ាក្់ាន្ស

ោះបញ្្ូលសាច់ក្ាក្់ ឬោក្់កាក្់ (មតងមួយកាក្់) សៅក្នុងក្ាំបុងោក្់កាក្់។ អ្នក្សបើក្បរមិន្អាច

ើយ។ ប័ែណអាប់ក្ាក្់គឺក្ត្ូវាន្សចញសោយក្បអ្ប់គិត្ក្ាក្់។

ការបតរូ សជើងរថយន្តក្ក្ុង ៖ .50សេន្
មុន្ន្ឹងបង់ក្ាក្់ អ្នក្ក្ត្ូវក្ាប់អ្នក្សបើក្បរថាអ្នក្ចង់បតូរសជើងរថយន្តក្ក្ុង។ េាំបុក្ត្បតូរសជើងរថយន្តន្ង
ឹ សចញសោយក្បអ្ប់គិត្ក្ាក្់
សេើយវាមាន្េុពលភាពរយៈសពលពីរសមា៉ាង គិត្ចប់ពីសពលទិញពីរថយន្តណាមួយ។
ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងជន្ពិការទទួលាន្ការបញ្្ុោះត្ចមែសៅសមា៉ាងណដលមិន្េូវមមាញឹក្ ជាមួយន្ឹងប័ែណបញ្្ុោះត្ចមែសធវើដាំសែើរតាម
រថយន្តក្ក្ុង RIPTA ឬប័ែណ Medicare។
ក្ពឹទធវ័យ/ជន្ពិការ ៖ $1.00 (សមា៉ាងមិន្េូវមមាញឹក្)
បតរូ សជើងរថយន្ត ៖ .25 សេន្ (សមា៉ាងមិន្េូវមមាញឹក្)
ជន្ពិការ ន្ិងក្ពឹទធវ័យណដលមាន្ចាំែូលទាបអាចមាន្លក្ខែៈេមបត្ដិក្គប់ក្គ្នន្់េក្មាប់ទទួលាន្ប័ែណរថយន្តក្ក្ុងសោយ
មិន្គិត្ចថែ។
ប័ែសណ ធវដ
ើ សាំ ែើរេក្មាប់រយៈសពលមួយចថៃត្ចមែ $6.00
មាន្េុពលភាពេក្មាប់រយៈសពល 24 សមា៉ាងគិត្ចប់ពីសពលណដលសចញប័ែណ។
មាន្េុពលភាពក្នុងការសធវើដាំសែើរតាមរថយន្តក្ក្ុង ន្ិងរថយន្តសទេចរែ៍សោយគ្នាន្ក្ាំែត្់។
ការទិញសធវើស

ើងសៅសពលស

ើងសលើរថយន្ត។ មុន្ន្ឹងបង់ក្ាក្់ េូមក្ាប់សៅកាន្់អ្នក្សបើក្បរថា អ្នក្ចង់ាន្ប័ែណសធវើដាំសែើរ

េក្មាប់រយៈសពលមួយចថៃ។
បនាប់មក្ ក្គ្នន្់ណត្ឆូត្កាត្សៅក្នុងក្បស

ោះេក្មាប់ឆូត្បុសណា្ណោះ។

ប័ែសណ ធវដ
ើ សាំ ែើរ 15 ដងត្ចមែ $26.00 **
គ្នាន្រយៈសពលផ្ុត្ក្ាំែត្់។
មាន្េុពលភាពរេូត្ដល់សពលសក្បើអ្េ់។
រាប់បញ្្ូលទាាំងការបតូរសជើងរថយន្ត។
មាន្េុពលភាពេក្មាប់រថយន្តសទេចរែ៍ ន្ិងរថយន្តក្ក្ុងរបេ់ RIPTA ណត្បុសណា្ណោះ។
បញ្្ូលសៅក្នុងក្បស

ោះបញ្្ូលកាត្។
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RIPTIKs ត្ចមែ $20.00*
ក្ញ្្ប់េក្មាប់េាំបុត្សធវើដាំសែើរឯក្ទិេចាំន្ួន្ 10 េន្ែឹក្ រាប់បញ្្ូលទាាំងការបតូរសជើងរថយន្តសធវើដាំសែើរចាំន្ួន្មួយសលើក្េក្មាប់
ការសធវើដាំសែើរមតង។
បញ្្ូលសៅក្នុងក្បស

ោះបញ្្ូលកាត្។

គ្នាន្រយៈសពលផ្ុត្ក្ាំែត្់។
ប័ែណេក្មាប់សធវដ
ើ សាំ ែើររយៈសពលមួយណខត្ចមែ $62.00** ក្នុងមួយណខក្បត្ិទិន្។
វាមាន្អ្ត្ថក្បសយាជន្៍េក្មាប់ការសធវើដាំសែើរឥត្ក្ាំែត្់ តាមរយៈ FlexService រថយន្តក្ក្ុង ន្ិងរថយន្តសទេចរែ៍របេ់ RIPTA
ទូទាាំងរដឋ។
ឆូត្សៅក្នុងក្បស

ោះខាងសាាាំជាន្់ខាងសលើបងអេ់របេ់ក្បអ្ប់គិត្ក្ាក្់។

ប័ែណអាប់ក្ាក្់ –ណដលសចញសោយមា៉ាេុីន្គិត្ក្ាក្់មាន្េមត្ុលយត្ូចបាំផ្ុត្ក្ត្ឹម .25¢ ន្ិងធាំបាំផ្ុក្ត្ឹម $18.50។
វាមាន្អ្ត្ថក្បសយាជន្៍េក្មាប់ការសធវើដាំសែើរនសពលអ្នគត្។ គ្នាន្រយៈសពលផ្ុត្ក្ាំែត្់។ មាន្េុពលភាពរេូត្ដល់សពលសក្បើ
អ្េ់។ ណត្វាមិន្អាចបតូរជាសាច់ក្ាក្់ាន្ស

ើយ។

ក្ុមារ – ណដលមាន្អាយុសក្កាមក្ាាំ្ាាំអាចសធវើដាំសែើរសោយឥត្គិត្ចថែ ណដលអ្មដាំសែើសោយមន្ុេសសពញវ័យ (មន្ុេសសពញវ័យ
មាាក្់អាចនាំាន្ក្ុមារបីនក្់)។

* មាន្លក្់សៅ Kennedy Plaza, Stop and Shop, ន្ិង Eastside Marketplace
** មាន្លក្់សៅ Kennedy Plaza ន្ិង Eastside Marketplace
ទាំពរ័ ទី 7
ក្មមវធ
ិ ផ្
ី ល
ដ ប
់ ័ែរណ ថយន្តក្ក្ុងេក្មាប់ក្ពឹទវធ យ
័ ន្ិងជន្ពិការ

RIPTA ផ្តល់ជូន្ន្ូវក្មមវិធីផ្ដល់ប័ែណរថយន្តក្ក្ុងពិសេេណដលផ្តល់ប័ែណបញ្្ុោះត្ចមែ ឬមិន្គិត្ចថែេក្មាប់ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងជន្ពិការ
ណដលមាន្លក្ខែៈេមបត្ដិក្គប់ក្គ្នន្់។ ប័ែណរថយន្តក្ក្ុងគឺ េក្មាប់ណត្ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងបុគគលមាន្លក្ខែៈេមបត្ដិក្គប់ក្គ្នន្់ដចទ
សទៀត្ណដលមាន្ឯក្សារមាន្េុពលភាព។ ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងជន្ពិការអាចសធវើដាំសែើរក្នុងត្ចមែ
ត្ចមែ RIPTA ។ ពួក្សគក្ត្ូវបង់សពញចថែក្នុងអ្ាំ

ក្់ក្ណាាលជាមួយន្ឹងប័ែណបញ្្ុោះ

ុងសមា៉ាងសេវាក្មមមមាញឹក្របេ់ RIPTA (7ក្ពឹក្ - 9ក្ពឹក្ ន្ិង 3ោាច-6ោាច)

សៅចថៃសធវើការ បុណន្តសៅសមា៉ាងដចទសទៀត្ ពួក្សគក្គ្នន្់ណត្បង់

ក្់ក្ណាាលណត្បុសណា្ណោះសៅសពលណដលបងាាញប័ែណបញ្្ុោះត្ចមែ RIPTA

ឬប័ែណ Medicare។ ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងជន្ពិការណដលមាន្លក្ខែៈេមបត្ដិក្គប់ក្គ្នន្់អាចជិោះសោយឥត្គិត្ចថែ សោយសក្បើក្ាេ់ប័ែណ
សោយមិន្គិត្ចថែ RIPTA។ សៅ្ា2
ាំ 015 ប័ែរណ ថយន្តក្ក្ុងសោយឥត្គិត្ចថែេក្មាប់ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងជន្ពិការ គឺមាន្ត្ចមែ $25.00
សេើយវាមាន្េុពលភាពរយៈសពល 5 ្ា។
ាំ
សត្ើខមា
្ុាំ ន្លក្ខែៈេមបត្ដក្ិ គប់ក្គ្នន្់ណដរឬសទ?
ក្ពឹទវធ យ
័
ក្បេិន្សបើអ្នក្មាន្អាយុ 65 ្ាាំ ឬចេ់ជាងសន្ោះ សនោះអ្នក្មាន្លក្ខែៈេមបត្ដិក្គប់ក្គ្នន្់ក្នុងការទទួលាន្ប័ែប
ណ ញ្្ោះុ ត្ចមែ
រថយន្តក្ក្ុងរបេ់ RIPTA សោយេវ័យក្បវត្តិ សៅសពលណដលអ្នក្បងាាញឯក្សារេមាាល់អ្ត្តេញ្ហាែណដលមាន្រូបថត្ ជាមួយ
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ន្ឹងភេតតា
ុ ងបញ្ហាក្់ពីអាយុ។ ប័ែណរថយន្តក្ក្ុងសោយឥត្គិត្ចថែរបេ់ RIPTA េក្មាប់ក្ពឹទធវ័យ គឺណផ្អក្សៅលក្ខខែឌចន្ចាំែូល
ទាប។
ជន្ពិការ
សដើមបីទទួលាន្ប័ែប
ណ ញ្្ោះុ ត្ចមែរថយន្តក្ក្ុងរបេ់ RIPTA អ្នក្ក្ត្ូវបងាាញលិខិត្ពីទីភាាក្់ងារអ្ន្ុម័ត្ដូចជាការិយាល័យសេវា
សាារន្ីត្ិេមបទា សាោសរៀន្េក្មាប់មន្ុេសថែង់ RI ឬលិខិត្បញ្ហាក្់ពិការភាពេន្ដិេុខេងគម។ សដើមបីទទួលាន្
ប័ែរណ ថយន្តក្ក្ុងសោយឥត្គិត្ចថែរបេ់ RIPTA អ្នក្ក្ត្ូវបាំសពញសៅតាមលក្ខខែឌចន្ចាំែូលទាប។
េូមចូលសៅកាន្់សគេទាំព័រ RIPTA.com ឬទូរេពទសៅកាន្់សលខ 784-9500 សលខបន្ដ 604 េក្មាប់ដាំសែើរការចន្េិទធិទទួល
ាន្សពញសលញ។
សត្ើខក្្ុាំ ត្ូវោក្់

ក្យសេនើេប
ុាំ ័ែរណ ថយន្ដក្ក្ុងសោយឥត្គិត្ចថែ ឬបញ្្ោះុ ត្ចមែរបេ់ RIPTA សៅឯណា?

េូមសៅកាន្់ការិយាល័យសធវើប័ែណេមាាល់ខែួន្ណដលមាន្រូបថត្របេ់ RIPTA ណដលេថិត្សៅ Kennedy Plaza Intermodal

Transportation Center ក្នុង Downtown Providence។ ការិយាល័យសន្ោះ សបើក្បសក្មើសេវាក្មមពីចថៃច័ន្ទ ដល់
ចថៃក្ពេេបត្ិ៍ពីសមា៉ាង 9 ក្ពឹក្ រេូត្ដល់ចថៃក្ត្ង់ ន្ិងពីសមា៉ាង 1 ចថៃរេូត្ដល់សមា៉ាង 4 ោាច។
ជាសរៀងរាល់េាាេ៍ បុគគលិក្ណផ្នក្សធវើប័ែណេមាាល់ខែួន្ណដលមាន្រូបថត្របេ់ RIPTA ណត្ងសធវើដាំសែើរសៅកាន្់េេគម៍
ទូទាាំងរដឋសដើមបីផ្តល់ប័ែណរថយន្តជូន្ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងជន្ពិការមាន្លក្ខែៈេមបត្ដិក្គប់ក្គ្នន្់ ណដលមិន្អាចសធវើដាំសែើរសៅកាន្់
ការិយាល័យសយើងខ្ុាំសៅក្ក្ុង Providence។ ការិយាល័យសធវើប័ែណេមាាល់ខែួន្ណដលមាន្រូបថត្ន្ឹងបិទទាារសរៀងរាល់ចថៃេុក្ក្
សដើមបីផ្តល់សេវាក្មម “road trip” េក្មាប់ណចក្ចយប័ែេ
ណ មាាល់ខែួន្ណដលមាន្រូបថត្សៅទូទាាំងរដឋ។ េូមទូរេពទសៅកាន្់
សេវាអ្ត្ិថិជន្ ឬចូលសៅកាន្់សគេទាំព័រ RIPTA.com សដើមបីឲ្យដឹងថាសត្ើមាន្ road trip ណដលាន្ក្ាំែត្់សៅជិត្អ្នក្ណដរឬសទ!
អ្ក្តាបញ្្ុោះត្ចមែេក្មាប់ក្ពឹទវធ យ
័ ន្ិងជន្ពិការ
េក្មាប់ជន្ពិការ ន្ិងក្ពឹទធវ័យណដលមាន្លក្ខែៈេមបត្ដិក្គប់ក្គ្នន្់ RIPTA ផ្តល់ជូន្ន្ូវក្មមវិធីផ្ដល់ប័ែណរថយន្តក្ក្ុងពិសេេ
ណដលរាប់បញ្្ូលទាាំងប័ែណបញ្្ុោះត្ចមែ ន្ិងប័ែឥ
ណ ត្គិត្ចថែ។ បុគគលមាន្ចាំែូលទាបណដលមាន្អាយុយា៉ាងត្ិច 65 ្ាាំ ឬមាន្
ពិការភាពអាចសធវើដាំសែើរសោយឥត្គិត្ចថែ* ជាមួយន្ឹងប័ែណរថយន្តក្ក្ុងឥត្គិត្ចថែរបេ់ RIPTA។ ចាំស
មាន្អាយុយា៉ាងត្ិច 65 ្ាាំ ឬមាន្ពិការភាពក្ត្ូវបង់សពញចថែក្នុងអ្ាំ

ោះបុគគលដចទសទៀត្ណដល

ុងសមា៉ាងមមាញឹក្របេ់សេវាក្មម RIPTA (សមា៉ាង 7 ក្ពឹក្ដល់

9 ក្ពឹក្ ន្ិងសមា៉ាង 3 ោាចដល់សមា៉ាង 6 ោាច) សៅចថៃសធវើការ សេើយក្ត្ូវបង់ក្ាក្់ចថែេាំបុក្ត្ណត្ ½ បុសណា្ណោះេក្មាប់សមា៉ាងសផ្សង
សទៀត្ បនាប់ពីពួក្សគាន្បងាាញប័ែណេមាាលខ
់ ែួន្ជន្ពិការ/ក្ពឹទធវ័យរបេ់ RIPTA ឬប័ែណ Medicare។

សោយក្គ្នន្់ណត្ឆូត្ប័ែណរបេ់អ្នក្សលើក្បអ្ប់គិត្ក្ាក្់។
េក្មាប់ព័ត្៌មាន្បណន្ថមេតីពីវិធីបាំសពញលក្ខខែឌក្មមវិធីផ្ដល់ប័ែរណ ថយន្តក្ក្ុងរបេ់ RIPTA េក្មាប់ក្ពឹទធវ័យ ន្ិងជន្ពិការ
អ្ត្ិថិជន្អាចទូរេពទសៅកាន្់ 784-9500 សលខបន្ត 604 ឬចូលសៅកាន្់សគេទាំព័រ RIPTA.com ។
ទាំពរ័ ទី 8
ការសក្បើក្ាេ់សៅអ្ីរញ
ុ
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ផ្តល់ការសក្បើក្ាេ់សេវាក្មមេក្មាប់ជន្ពិការគឺជា ចាំែុចអាទិភាពរបេ់ RIPTA! រាល់យាន្យន្តរបេ់ RIPTA ទាាំងអ្េ់អ្ន្ុវត្ដ
តាមចាប់េដីពីជន្ពិការអាសមរិក្(Americans with Disabilities Act) ន្ិងមាន្ជសែតើរយន្ដ ន្ិងក្ចក្េក្មាប់សៅអ្ីរុញណដល
អាចក្ទក្ទង់ទមៃន្់ាន្ក្បណេលជា 600 សផាន្។ ក្បត្ិបត្តិក្រសលើរថយន្តក្ក្ុងក្ត្ូវាន្បែតតោះបណាាលពីរសបៀបសក្បើក្ាេ់
ជសែតើរយន្ដ ន្ិងអាចជួយអ្នក្ដាំសែើរណដលមាន្ពិការភាព ក្៏ដូចជាការក្បកាេអ្ាំពីចាំែត្សៅទីតាាំងចាំែត្េាំខាន្់ៗផ្ងណដរ។
ចា៎/ាទ សោក្។ សោក្អាចចូលមក្សោយេុវត្ថិភាពសេើយ។
ខ្ុាំន្ឹងក្ពណលងណខសទាាំងសន្ោះ សៅសពលណដលអ្នក្ចុោះ។
សេើយក្៏េូមអ្រគុែអ្នក្ណដលាន្ជួយោក្់ណខសក្ក្វា៉ាត្់សៅអ្ីឲ្យខ្ុាំ។
ចាំែត្របេ់ខ្ុាំជិត្មក្ដល់សេើយ ដូសចនោះខ្ុាំន្ឹងរុញរារសៅពីសក្កាយសៅអ្ីបត្់សដើមបីឲ្យអ្នក្សបើក្បរដឹង។
ទាំពរ័ ទី 9
សេវាក្មម ADA
េក្មាប់ជន្ពិការណដលមិន្អាចសក្បើក្ាេ់រថយន្តក្ក្ុងតាមណខសផ្ែូវសថរសនោះ RIPTA ផ្តល់ជូន្សេវាដឹក្ជញ្ជូន្ជន្ពិការតាមរយៈ
ក្មមវិធី The RIde Program ដូចណដលាន្ត្ក្មូវសៅក្នុងចាប់េដីពីជន្ពិការអាសមរិក្ (ADA) ្ាាំ 1990។ េូមទាំនក្់ទាំន្ងក្មមវិធី

RIde តាមរយៈសលខ 461-9760 េក្មាប់ ក្យសេនើេុាំ ADA ឬមាន្េាំែួរអ្ាំពីសេវាក្មម ADA។
ក្មមវិធី ADA Paratransit ផ្តល់ជូន្សេវាក្មមសៅដល់ទីក្ណន្ែង ណដលត្ក្មូវឲ្យមាន្ការក្ក្់ទុក្ជាមុន្។ រាល់ការសធវើដាំសែើរទាាំងអ្េ់
ក្ត្ូវចប់សផ្តើម ន្ិងបញ្្ប់សៅក្នុងរយៈចមាាយ ¾ មា៉ាយ៍ចន្ណខសផ្ែូវរថយន្តក្ក្ុងធមមតារបេ់ RIPTA ។
សត្ើន្រណាមាន្េិទទ
ធិ ទួលាន្?

•បុគគលណាណដលមាន្ពិការភាព សេើយមិន្អាចសក្បើក្ាេ់ជសែតើរយន្ដេក្មាប់សៅអ្ីរុញ ឬក្ចក្ធមមតាណដលបាំ ក្់សៅសលើរថយន្ត
ក្ក្ុង។

•បុគគលណាណដលមាន្ពិការភាព សេើយមិន្អាចសធវើដាំសែើរសៅកាន្់ ឬសចញពីចាំែត្រថយន្តក្ក្ុងាន្។
សត្ើខក្្ុាំ ត្ូវសរៀបចាំេក្មាប់ការជិោះសោយរសបៀបណា?

• េូមទូរេពទសៅកាន្់ RIde តាមរយៈសលខ 461-9760។
• សក្ត្ៀមន្ូវព័ត្៌មាន្ចាំាច់រាប់បញ្្ូលទាាំងស្ាោះរបេ់អ្នក្ អាេយោាន្ពិត្ក្ាក្ដចន្ចាំែុចចប់សផ្តើម ន្ិងចាំែុចសគ្នលសៅ
របេ់អ្នក្ ក្ពមទាាំងសមា៉ាងណដលអ្នក្ជិោះ។
សត្ើវាមាន្ត្ចមែបុនន្
ា ?
ត្ចមែេាំបុក្ត្េក្មាប់ RIde ADA គឺ $4.00 េក្មាប់ឯក្ទិេ។
សត្ើខអា
្ុាំ ចសៅទីណា?

-

ការណាត្់ជួបសវជជបែឌិត្
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-

ទិញទាំន្ិញ

-

សមើលភាពយន្ត

-

ហាងកាត្់េក្់

-

ក្ណន្ែងណាមួយណដលអ្នក្ចង់សៅ សេើយេថិត្ក្នុងរយៈចមាាយ ¾ មា៉ាយចន្ផ្ែូវសធវើដាំសែើររបេ់ ADA!

េក្មាប់ព័ត្៌មាន្បណន្ថមអ្ាំពីសេវាក្មមដឹក្ជញ្ជូន្ជន្ពិការ ADA េូមទូរេពទសៅកាន្់សលខ 461-9760។
ទាំព័រទី 10
ក្មមវធ
ិ សី េវាដឹក្ជញ្ជន្
ូ (TRANSIT SERVICE PROGRAMS)
ផ្ែវូ សថរ
សេវាក្មមទូទាាំងរដឋសៅក្នុងណខសផ្ែូវរថយន្តក្ក្ុងចាំន្ួន្ 55។

TransART
ក្មមវិធី TransART ាន្បណមែងក្ណន្ែងអ្ងគុយចាំរថយន្តក្ក្ុងសាធារែៈមូលោាន្សៅជាក្ណន្ែងក្បក្បសោយេិលបៈ ន្ិងការបាំផ្ុេ
គាំន្ិត្េក្មាប់េេគមន្៍។ សគ្នលបាំែងរបេ់ក្មមវិធី TransART គឺសដើមបីសលើក្ក្មពេ់បទពិសសាធន្៍ចន្បុគគលទាាំង

យណា

ណដលសក្បើក្ាេ់សេវាក្មម RIPTA តាមរយៈការផ្តល់ជូន្ក្ណន្ែងអ្ងគុយ ន្ិងជក្មក្ាាំងន្ឹងអាកាេធាត្ុ ទន្ទឹមន្ឹងការណែនាំពី
ជក្មក្រង់ចាំរថយន្តក្ក្ុងដ៏វិសេេវិសាល ន្ិងគួរឲ្យចប់អារមមែ៍ ដល់សទេភាពតាមផ្ែូវចន្បរិសាាន្ជុាំវិញ។ ក្មមវិធីសន្ោះអាចអ្ន្ុវត្ត
ាន្តាមរយៈមូលន្ិធិដឹក្ជញ្ជូន្េេព័ន្ធ (federal transit funds)។ រាល់គសក្មាង TransART ទាាំងអ្េ់ RIPTA ន្ឹងរា៉ាប់រង
ន្ូវការចាំណាយ 80% ចន្គសក្មាង ចាំណែក្ឯ 20% សទៀត្គឺផ្គត្់ផ្គងស់ ោយទីភាាក្់ងារ/េេគមន្៍ចដគូ។
សេវាក្មម Flex (Flex Service)
សេវាក្មមសៅត្ាំបន្់ជិត្ខាងណដលមាន្ត្ចមែសេមើន្ឹងសេវាក្មមទូសៅ។ ភាាប់សៅកាន្់ផ្ែូវេតង់ោរថយន្តក្ក្ុង។ ឥ

ូវសន្ោះគឺមាន្សៅ

Coventry, Kingston, Narragansett, Pascaog, Slatersville, South Aquidneck, West Warwick, Westerly ន្ិង
Woonsocket។ េក្មាប់ព័ត្៌មាន្បណន្ថម េូមទូរេពទសៅកាន្់សលខ 1-877-906-FLEX (3539) ។
សបេក្ក្មមរបេ់ RIPTA
សដើមបីផ្តល់ជូន្សេវាក្មមដឹក្ជញ្ជូន្ណដលមាន្េុវត្ថិភាព ទាំន្ុក្ចិត្ត ន្ិងេន្សាំេាំចច ជាមួយន្ឹងក្ក្ុមការងារសាាត្់ជាំនញ ន្ិងក្បក្ប
សោយវិជាាជីវៈណដលមាន្ទាំន្ួលខុេក្ត្ូវចាំស

ោះអ្ត្ិថិជន្របេ់សយើង បរិសាាន្ ន្ិងសបតជាាចិត្តបសក្មើការងារដឹក្ជញ្ជូន្ឲ្យាន្លអ

ក្បសេើរ។
ទាំពរ័ ទី 10
ណផ្នក្ធន្ធាន្សធវដ
ើ សាំ ែើរសៅបាំសពញការងារ RI (Commuter Resource RI)
សយើងមក្ទីសន្ោះសដើមបីជយ
ួ ឲ្យការសធវដ
ើ សាំ ែើរសៅបាំសពញការងាររបេ់អ្ក្
ន ឲ្យកាន្់ណត្ក្បសេើរ!
ក្មមវិធីឥត្គិត្ចថែ ណដលេេការឧបត្ថមភសោយមន្ទីរដឹក្ជញ្ជូន្ RI (RI Department of Transportation) ន្ិងផ្ដល់មូលន្ិធិ
សោយរដឋាលេេព័ន្ធផ្ែូវហាយសវ (Federal Highway Administration), Commuter Resource RI ផ្តល់ជូន្ន្ូវ
សេវាក្មម ន្ិងព័ត្៌មាន្ដូចខាងសក្កាម ៖
ក្មមវធ
ិ ច
ី ត្ ន្ិងសធវដ
ើ សាំ ែើរ (Park n’ Rides)
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សយើងជួយអ្នក្សធវើដាំសែើរសៅបាំសពញការងាររក្ក្ណន្ែងចត្សោយងាយក្េួល ន្ិងសមា៉ាងសេវាក្មមរថយន្តក្ក្ុងេក្មាប់អ្នក្សធវើដាំសែើរ
បាំសពញការងារ ន្ិងសេវាក្មមដឹក្ជញ្ជូន្រេ័េ។
ក្មមវធ
ិ ឧ
ី បត្ថមសភ លើការចត្យាន្យន្ដ (Parking Cash Out)
សយើងគ្នាំក្ទមុខជាំន្ួញសលើការអ្ន្ុវត្ដចាប់រដឋ 37-5-7.1 ណដលត្ក្មូវឲ្យន្ិសយាជក្ជាក្់ោក្់មួយចាំន្ួន្ណដលផ្តល់ក្ាក្់
ឧបត្ថមភក្នុងការចត្ដល់ន្ិសយាជិក្របេ់ខែួន្ សដើមបីផ្តល់ជូន្ប័ែណសធវើដាំសែើរ RIPTA ជាំន្ួេឲ្យចាំែត្រថយន្តវិញ។
ការសធវដ
ើ សាំ ែើរតាមរថយន្្ត្រួម (Carpooling)
សយើងខ្ុាំន្ឹងជួយណេវងរក្អ្នក្រួមដាំសែើរតាមរថយន្តជូន្អ្នក្!
បញ្្ោះុ ត្ចមែការចត្សៅទីក្ក្ុង (េក្មាប់ការសធវដ
ើ សាំ ែើររួមគ្នា)
សយើងផ្តល់ជូន្ន្ូវការបញ្្ុោះត្ចមែេក្មាប់ចាំែត្ណដលក្បក្បសោយេុវត្ថិភាពសៅក្នុងអ្គ្នរ Providence Place Mall។
ក្មមវធ
ិ ី Guaranteed Ride Home
សៅសពលសក្ើត្មាន្សាាន្ភាពអាេន្ន ក្មមវិធីសន្ោះន្ឹងផ្តល់ជូន្អ្នក្សធវើដាំសែើរតាមរថយន្ដរួមគ្នាន្ូវការជិោះរថយន្តឈនួល (Taxi)
សោយឥត្គិត្ចថែ ណដលលុបបាំាត្់ភាពេមុក្គសាាញបណាាលមក្ការសធវើដាំសែើរតាមរថយន្ដរួម។
ការសធវដ
ើ សាំ ែើរសៅសាោសរៀន្រួមគ្នា (School Pool)
សេវាក្មមឥត្គិត្ចថែណដលផ្តល់ជូន្មាតាបិតាន្ូវបណាាញក្គួសារដ៏មាន្េុវត្ថិភាព ន្ិងគួរឲ្យទុក្ចិត្ត្
្ ណដលមាន្ចាំណាប់អារមមែ៍
ណចក្រំណលក្ទាំន្ួលខុេក្ត្ូវក្នុងការសធវើដាំសែើរសៅសាោសរៀន្នសពលចថៃ។
ប័ែណ U-Pass
សយើងផ្តល់ការដឹក្ជញ្ជូន្េក្មាប់េេ
ិ សសរៀន្សៅសាក្លវិទោល័យ ឬមហាវិទោល័យចដគូ ណដលមាន្ផ្តល់ការបញ្្ុោះត្ចមែ
ឬឥត្គិត្ចថែសលើមសធោាយសធវើដាំសែើរ RIPTA។
សលខទូរេពទណដលមាន្ក្បសយាជន្៍
សេវាអ្ត្ិថិជន្ & ព័ត្៌មាន្អ្ាំពីតារាងសពល

781-9400

សេវាបញ្ជូន្សារ TDD RI (TDD RI Relay)

1-800-745-5555 ឬ 711

ណផ្នក្ាត្់ & រក្ស

784-9500 x 133

ើញ

ការិយាល័យសធវើប័ែេ
ណ មាាល់ខែួន្ណដលមាន្រូបថត្

784-9500 x 604

ណផ្នក្ធន្ធាន្សធវើដាំសែើរសៅបាំសពញការងារ

784-9500 x 126

ណខសទូរេពទក្ក្់សេវា Flex

1-877-906-FLEX (3539)

មន្រន្ដីេក្មបេក្មួល ADA

784-9500 x 153

ក្មមវិធី Ride

461-9760

ក្មមវិធីផ្ដល់ប័ែរណ ថយន្តក្ក្ុងេក្មាប់ក្ពឹទធវ័យ & ជន្ពិការ

784-9500 x 604

េូមទូរេពទសៅកាន្់ណផ្នក្ធន្ធាន្សធវដ
ើ សាំ ែើរសៅបាំសពញការងារ RI ចថៃសន្ោះ តាមរយៈសលខ 781-9400 ឬអ្ណ៊ី មលសៅកាន្់

commuter@RIPTA.com។

9

