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ໂຄງການບດັຂ ີ່ລດົເມລາຄາຫ ຼຸດສ  າລບັຜ ູ້ອາວຼຸໂສ ແລະ ຄນົພິການ  

 

ຈຼຸດປະສງົ  

 

ໂຄງການບດັຂ ີ່ ລດົເມລາຄາຫ ຼຸດຂອງ RIPTA (“ໂຄງການ”) ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ອາວຼຸໂສ (ອາຍຼຸ 65 ປ ຂ ູ້ນໄປ) 

ແລະ ບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ຄວາມພິການ (ເອ ູ້ນລວມກນັວີ່າ “ບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ສດິ”) ສາມາດຂ ີ່ ລດົຂນົສ ົີ່ງໃນລະບບົຂອງ 

RIPTA ໄດູ້ດູ້ວຍຄີ່າໂດຍສານລາຄາຫ ຼຸດ, ເຊິີ່ ງຄີ່າໂດຍສານແມ ີ່ນທາງ RIPTA ກ  ານດົຕາມສດິອ  ານາດ

ຂອງຕນົເອງ ເພ ີ່ ອກ  ານດົຄີ່າໂດຍສານ ພາຍໃຕູ້ກດົໝາຍທົີ່ວໄປຂອງລດັໂຣດໄອແລນ (Rhode Island 

General Laws) § 39-18-4. ເພ ີ່ ອໃຫູ້ມ  ເງ  ີ່ອນໄຂໄດູ້ຮບັຄີ່າໂດຍສານລາຄາຫ ຼຸດ, ບຼຸກຄນົນ ັູ້ນຕູ້ອງໄດູ້ມ  

ບດັຂ ີ່ ລດົເມລາຄາຫ ຼຸດຕາມທ ີ່ ໂຄງການນ ູ້ຈດັໃຫູ້, ເຊິີ່ ງຈະລບົລູ້າງທຼຸກໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ ັູ້ນ

ຕອນດ  າເນ ນການທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ກ ີ່ອນນ ັູ້ນ ກີ່ຽວກບັຄີ່າໂດຍສານລາຄາຫ ຼຸດ. ໂຄງການປະກອບມ ເອກະສານສະບບັນ ູ້ 

ແລະ ເອກະສານປະກອບຄດັຕດິ A, B, ແລະ C.  

 

ການມ ສິດໃນໂຄງການ  

  

ບຼຸກຄນົອາດຈະໄດູ້ຮບັຄດັເລ ອກເຂົູ້າໃນໂຄງການຕາມເງ ີ່ອນໄຂດ ັີ່ງນ ູ້:  

 

 ການໄດູ້ຮບັຄດັເລ ອກວີ່າເປັນຜ ູ້ອາວຼຸໂສ. ເພ ີ່ ອໄດູ້ຮບັຄດັເລ ອກເປັນຜ ູ້ອາວຼຸໂສ, ບຼຸກຄນົຕີ່າງໆຕູ້ອງ

ສະແດງຫ ກັຖານກີ່ຽວກບັອາຍຼຸ ແລະ ຫ ກັຖານຂ ູ້ມ  ນປະຈ  າຕວົ ຕາມຄ  າຮູ້ອງຂອງຜ ູ້ອາວຼຸໂສທ ີ່

ເປັນເອກະສານປະກອບ A ທ ີ່ ຄດັຕດິມາກບັເອກະສານສະບບັນ ູ້.  

 

 ການໄດູ້ຮບັຄດັເລ ອກເປັນບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ຄວາມພິການ. ເພ ີ່ ອຈະໄດູ້ຮບັຄດັເລ ອກໃຫູ້ເປັນບຼຸກຄນົ ທ ີ່ ມ   

ຄວາມພິການ, ບຼຸກຄນົຕີ່າງໆຕູ້ອງສະແດງຫ ກັຖານກີ່ຽວກບັຂ ູ້ມ  ນປະຈ  າຕວົ ແລະ ຕູ້ອງປະກອບຂ ູ້

ມ  ນຕາມທ ີ່ ກ  ານດົໄວູ້ ຢ ີ່ໃນຄ  າຮູ້ອງສ  າລບັບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ຄວາມພິການ, ເປັນເອກະສານປະກອບ B 

ທ ີ່ ຄດັຕດິມາກບັເອກະສານສະບບັນ ູ້.   

 

ບຼຸກຄນົຜ ູ້ມ  ສດິໄດູ້ຮບັເປັນຜ ູ້ອາວຼຸໂສ ຫ   ບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ຄວາມພິການ ຕາມການຄດັເລ ອກຈະມ ສິດໄດູ້ຮບັ “ບດັ

ຂ ີ່ ລດົເມແບບບ ີ່ ຈ  າກດັເວລາ (All Day Pass)” ຫ   “ບດັຂ ີ່ ລດົເມແບບຈ  າກດັເວລາ (Limited Day 

 

 ໂຄງການບດັຂ ີ່ລດົເມ  

ລາຄາຫ ຼຸດ 
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Pass).”1  ບດັຂ ີ່ ລດົເມແບບບ ີ່ ຈ  າກດັເວລາ ຈະອະນຼຸຍາດໃຫູ້ບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ສິດຂ ີ່ ລດົເມ RIPTA ໄດູ້ທຼຸກເວລາ

ໃນລາຄາຫ ຼຸດ.  ບດັຂ ີ່ ລດົເມແບບຈ  າກດັເວລາ  ຈະອະນຼຸຍາດໃຫູ້ບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ສດິຂ ີ່ ລດົເມ RIPTA ໄດູ້ໃນ

ລາຄາຫ ຼຸດໃນລະຫວີ່າງຊ ົີ່ວໂມງທ ີ່ ມ  ຄນົຂ ີ່ ບ ີ່ ຫ າຍ. ຊ ົີ່ວໂມງທ ີ່ ມ  ຄນົຂ ີ່ ບ ີ່ ຫ າຍແມ ີ່ນ: 

  

ວນັທ  າມະດາ:  ກີ່ອນ 7:00 ໂມງເຊົູ້າ; ລະຫວີ່າງ 9:00 ໂມງເຊົູ້າ ຫາ 3:00 ໂມງແລງ; ແລະ 

ຫ ງັຈາກ 6:00 ໂມງແລງ. 

 

ວນັເສົາ, ວນັອາທິດ ແລະ ວນັພກັ: ໝດົມ  ູ້.   

 

ເງ  ີ່ອນໄຂກ  ານດົການໄດູ້ຮບັສິດຂ ູ້ນກບັລາຍຮບັ  

 

ບຼຸກຄນົທ ີ່ ຈະມ  ສດິໄດູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມແບບບ ີ່ ຈ  າກດັເວລາ ຫ   ບດັຂ ີ່ ລດົເມແບບຈ  າກດັເວລາ ແມ ີ່ນຈະຂ ູ້ນກບັ

ລາຍຮບັຂອງບຼຸກຄນົນ ັູ້ນ. ບດັຂ ີ່ ລດົເມແບບບ ີ່ ຈ  າກດັເວລາຈະມ ໃຫູ້ກບັບຼຸກຄນົຜ ູ້ມ  ສິດ ເຊິີ່ ງກ ີ່ຄ ຜ ູ້ທ ີ່ ມ  ລາຍຮບັ

ຕ  ີ່າກວີ່າລະດບັການທດົສອບຄີ່າສະເລີ່ຍຂອງລາຍຮບັ ທ ີ່ ຫູ້ອງການບ ລິຫານສຼຸຂະພາບ ແລະ ມະນຼຸດ 

(Executive Office of Health and Human Services ຫ   EOHHS) ຂອງລດັໂຣດໄອແລນກ  າ

ນດົ. ລະດບັການທດົສອບຄີ່າສະເລີ່ຍແມ ີ່ນປະຈຼຸບນັກ  ານດົໄວູ້ທ ີ່  200% ຂອງລະດບັຄວາມທຼຸກຍາກຂອງ

ລດັຖະບານກາງ.2 ບດັຂ ີ່ ລດົເມແບບຈ  າກດັເວລາຈະມ ໃຫູ້ກບັບຼຸກຄນົຜ ູ້ມ  ສິດ ເຊິີ່ ງກ ີ່ຄ ຜ ູ້ມ  ລາຍຮບັສ ງກວີ່າລະ

ດບັການທດົສອບຄີ່າສະເລີ່ຍ.  

 

ເພ ີ່ ອທ ີ່ ຈະໄດູ້ຮບັຄດັເລ ອກ ໃຫູ້ໄດູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມແບບບ ີ່ ຈ  າກດັເວລາ, ບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ສດິຕູ້ອງປະກອບຄ  າຮູ້ອງ 

ການໄດູ້ຮບັສິດຈາກລາຍຮບັ (Income Eligibility Application) ຢ ີ່ໃນເອກະສານປະກອບ C 

ທ ີ່ ຄດັຕດິມາພູ້ອມເອກະສານສະບບັນ ູ້.   

 

ຄີ່າໂດຍສານລາຄາຫ ຼຸດສ  າລບັຜ ູ້ເຂົູ້າຮີ່ວມ 

 

ບຼຸກຄນົຜ ູ້ທ ີ່ ເດ ນທາງຮີ່ວມກບັ ແລະ ຊີ່ວຍບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ສິດ ເຊິີ່ ງເປັນຜ ູ້ຕາບອດ ຫ   ຜ ູ້ທ ີ່ ໃຊູ້ລດົລ ູ້ຈະມ  ເງ  ີ່ອນໄຂ

ໄດູ້ຮບັຄີ່າໂດຍສານໃນລາຄາຫ ຼຸດ.  ບດັຂ ີ່ ລດົເມທ ີ່ ອອກໃຫູ້ກບັຜ ູ້ຕາບອດ ຫ   ຜ ູ້ໃຊູ້ລດົລ ູ້ແມ ີ່ນຈະລະບຼຸວີ່າ ຜ ູ້

ທ ີ່ ໄປຮີ່ວມກບັ ແລະ ຜ ູ້ທ ີ່ ຊີ່ວຍບຼຸກຄນົເຫ ົີ່ ານ ັູ້ນຈະມ  ສດິໄດູ້ຮບັຄີ່າໂດຍສານໃນລາຄາຫ ຼຸດ.   

                                                           
1  ເຖງິແນວໃດກ ີ່ຕາມ, ຈະບ ີ່ ມ  ການຫ ຼຸດຄີ່າປ ູ້ລດົໃນເສັູ້ນທາງບ ລິການພິເສດ ຫ   ເສັູ້ນທາງທ ີ່ ມ  ຄນົຫ າຍ ຕາມທ ີ່ ທາງ 

RIPTA ກ  ານດົໄວູ້.   

2  ໝາຍເຫດ: ລະດບັນ ູ້ແມ ີ່ນອາດມ ການປີ່ຽນແປງໄດູ້.  ນອກຈາກນ ັູ້ນ, RIPTA ຂ ສະຫງວນສດິທ ີ່ ຈະງດົເງ  ີ່ອນໄຂກ  າ

ນດົລາຍຮບັສ  າລບັໂຄງການພິເສດ ຫ   ເຮັດສນັຍາທ ີ່ ອາດຈະສະໜອງບດັຂ ີ່ ລດົເມທ ີ່ ອາດຈະມ ຄວາມແຕກຕີ່າງທາງດູ້ານນະໂຍ

ບາຍຈາກໂຕນ ູ້.  ບ ີ່ ມ  ສນັຍາ ຫ   ການງດົອນັໃດທ ີ່ ອາດຈະມ ຜນົກະທບົຕ ີ່ ຂ ູ້ບນັຍດັຕີ່າງໆກີ່ຽວກບັການໃຊູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມ.  



3 
 

 

ການສະໝກັຂ ບດັຂ ີ່ ລດົເມລາຄາຫ ຼຸດ  

 

ການສະໝກັຂ ບດັຂ ີ່ ລດົເມລາຄາຫ ຼຸດແມ ີ່ນສະໝກັໄດູ້ສາມທາງຄ : 

 

1. ດາວໂຫ ດຈາກເວັບໄຊທ:໌ ຈາກເວັບໄຊທ ໌RIPTA – www.ripta.com/buspassprogram.  

. 

2. ຂ ຜີ່ານທາງໂທລະສບັ: ໂທຫາຝີ່າຍບ ລິການລ ກຄູ້າ RIPTA ໄດູ້ທ ໝາຍເລກ 401-781-

9400.  

 

3. ໄປຂ ດູ້ວຍຕວົເອງ: ໄດູ້ທ ີ່ ຫູ້ອງການ RIPTA ID, ຢ ີ່ທ ີ່  1 Kennedy Plaza, Providence 

RI 02903 (ວນັຈນັ-ພະຫດັ, 9 ໂມງເຊົູ້າ ຫາ 4 ໂມງແລງ); ຫ   ໂຕະຂ ູ້ມ  ນ RIPTA, ຢ ີ່ທ ີ່  

705 Elmwood Avenue, Providence RI 02907 (ວນັຈນັ-ສຼຸກ, 9 ໂມງເຊົູ້າ ຫາ 4 

ໂມງແລງ)  

 

ອາດຈະສ ົີ່ງຄ  າຮູ້ອງດູ້ວຍຕນົເອງໄດູ້ທ ີ່ ຫູ້ອງການ RIPTA ຕາມທ ີ່ ຢ ີ່ຂ ູ້າງເທິງ ຫ   ສ ົີ່ງທາງໄປສະນ ຫາຫູ້ອງ

ການ Elmwood Avenue.  

ການແລີ່ນຄ  າຮູ້ອງ  

 

ພະນກັງານ RIPTA ຈະຢ ນຢນັຂ ູ້ມ  ນທ ີ່ ປະກອບມາຢ ີ່ໃນຄ  າຮູ້ອງ ແລະ ແຈ ູ້ງຜນົໃຫູ້ຜ ູ້ສະໝກັຮບັຊາບພາຍ

ໃນ 21 ວນັເຮັດວຽກ. ຜ ູ້ສະໝກັທ ີ່ ໄດູ້ຮບັອະນຼຸມດັໃຫູ້ໄດູ້ຮບັບດັຂ ີ່ ລດົເມລາຄາຫ ຼຸດຈະໄດູ້ຮບັການນດັໝາຍ

ເວລາມາຖີ່າຍຮ ບຕິດບດັ ແລະ ຮບັເອົາບດັຂ ີ່ ລດົເມ. ຖູ້າຜ ູ້ສະໝກັມ  ບດັຂ ີ່ ລດົເມລາຄາຫ ຼຸດໃບເກົີ່ າທ ີ່ ອອກໃຫູ້

ຫ ງັວນັທ  1 ມງັກອນ 2013, ກ ີ່ຈະບ ີ່ ມ  ການເກບັຄີ່າອອກບດັໃໝີ່ນ  າ.  ຖູ້າຜ ູ້ສະໝກັມ  ບດັເກົີ່ າທ ີ່ ອອກໃຫູ້

ກ ີ່ອນວນັທ  1 ມງັກອນ 2013, ຈະມ ການເກບັຄີ່າບ ລິຫານອອກບດັ $10.00, ເຊິີ່ ງຈະຕູ້ອງຈ ີ່າຍເປັນເງນິ

ສດົ, ໃບສ ັີ່ງຈ ີ່າຍເງນິ ຫ   ດູ້ວຍວທິ ການຈ ີ່າຍແບບອ ີ່ ນໆທ ີ່ ທາງ RIPTA ກ  ານດົໃນອະນາຄດົ. ບຼຸກຄນົ

ຕີ່າງໆຕູ້ອງສະແດງບດັປະຈ  າຕວົທ ີ່ ມ  ຮ ບພາບທ ີ່ ໃຊູ້ການໄດູ້ (ເຊັີ່ ນ: ໃບອະນຼຸຍາດຂບັຂ ີ່ , ໜງັສ ຜີ່ານແດນ ຫ   

ບດັປະຈ  າຕວົອ ີ່ ນໆທ ີ່ ລດັຖະບານອອກໃຫູ້ທ ີ່ ເປັນທ ີ່ ຍອມຮບັໄດູ້) ເພ ີ່ ອຮບັເອົາບດັ.  

 

ການຕ ີ່ ອາຍຼຸບດັໃໝີ່ 

 

http://www.ripta.com/
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ບດັຂ ີ່ ລດົເມຈະໃຊູ້ໄດູ້ເປັນເວລາສອງປ . ຫ ງັຈາກບດັໝດົອາຍຼຸ, ຜ ູ້ຖ ບດັຂ ີ່ ລດົເມຕູ້ອງໄດູ້ຂ ບດັໃໝີ່ຕາມຂ ູ້ກ  າ

ນດົຂອງໂຄງການນ ູ້.  ເຖງິແນວໃດກ ີ່ຕາມ, RIPTA ສະຫງວນສິດທ ີ່ ຈະຫ ຼຸດ ຫ   ເພ ີ່ ມໄລຍະເວລາ ທ ີ່ ບດັຂ ີ່

ລດົເມຈະນ  າໃຊູ້ໄດູ້.  

 

ການປີ່ຽນແທນບດັຂ ີ່ ລດົເມ  

 

ການຂ ປີ່ຽນບດັຂ ີ່ ລດົເມທ ີ່ ເສຍ ຫ   ຖ ກລກັແມ ີ່ນຕູ້ອງໄດູ້ຂ ດູ້ວຍຕວົເອງ. ບດັຂ ີ່ ລດົເມທ ີ່ ມ  ຄວາມເສຍຫາຍ 

ແມ ີ່ນຕູ້ອງໄດູ້ສ ົີ່ງຄ ນໃຫູ້ກບັ RIPTA ເພ ີ່ ອຂ ບດັໃໝີ່ແທນ. ຈະມ ການເກບັຄີ່າອອກບດັໃໝີ່ $20.  

 

ຄີ່າໂດຍສານທ ີ່ ນ  າໃຊູ້ໄດູ້ 

 

ບດັຂ ີ່ ລດົເມທ ີ່ ອອກໃຫູ້ພາຍໃຕູ້ໂຄງການນ ູ້ ແມ ີ່ນນ  າໃຊູ້ໄດູ້ພຽງແຕີ່ເພ ີ່ ອຈຼຸດປະສງົຂອງການກ  ານດົເງ  ີ່ອນໄຂ

ສ  າລບັຄີ່າໂດຍສານລາຄາຫ ຼຸດເທົີ່ ານ ັູ້ນ. ຄີ່າໂດຍສານທ ີ່ ຜ ູ້ຖ ບດັຈ ີ່າຍໄປແລູ້ວ ແມ ີ່ນອາດຈະມ ການປີ່ຽນແປງ

ໄດູ້ ໂດຍອ ງຕາມການປີ່ຽນແປງຄີ່າໂດຍສານໃດໜ ີ່ ງທ ີ່ ທາງ RIPTA ວາງອອກ.   

 

ການໃຊູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມ RIPTA 

 

ບດັຂ ີ່ ລດົເມທຼຸກໃບທ ີ່ ອອກນພາຍໃຕູ້ໂຄງການນ ູ້ ຕູ້ອງໄດູ້ເກບັຮກັສາໄວູ້ໃນການຄອບຄອງຂອງຜ ູ້ໄດູ້ຮບັຄດັ 

ເລ ອກຕະຫ ອດເວລາ ໃນຂະນະທ ີ່ ກ  າລງັໃຊູ້ບ ລິການຂອງ RIPTA. ບດັຂ ີ່ ລດົເມ RIPTA ເປັນບດັອ ເລັກ

ໂທຣນກິ ແລະ ຕູ້ອງລງົທະບຽນຢ ີ່ຕ ູ້ເກບັຄີ່າໂດຍສານ ເພ ີ່ ອໃຫູ້ໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັ. ຄນົຂບັລດົເມມ  

ສດິກວດສອບບດັທ ີ່ ມ  ຮ ບຂອງຜ ູ້ນ  າໃຊູ້.  

 

ການໃຊູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມ RIPTA ທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕູ້ອງ  

 

RIPTA ສະຫງວນສດິທ ີ່ ຈະຢ ດ ຫ   ຖອນບດັຂ ີ່ ລດົເມໃດໜ ີ່ ງທ ີ່ ມ  ການນ  າໃຊູ້ບ ີ່ ຖ ກຕູ້ອງຄ ນໄດູ້. ການນ  າໃຊູ້

ທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍ:  

 

 ການໃຊູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມທ ີ່ ໝດົອາຍຼຸ  

 ການໃຊູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມຂອງຜ ູ້ອ ີ່ ນ  

 ການເຮັດໃຫູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມມ  ຮອຍຕ  ານ ິ 

 ການໃຊູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມຮີ່ວມກນັ ຫ   ການຂາຍບດັຂ ີ່ ລດົເມ  

 ການໄດູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມມາໂດຍບ ີ່ ຖ ກຕູ້ອງ ຫ   ໂດຍການສ ູ້ໂກງ  
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ບຼຸກຄນົໃດກ ີ່ຕາມທ ີ່ ນ  າໃຊູ້ບດັຂ ີ່ ລດົເມຂອງຕນົເອງໄປໃນທາງທ ີ່ ບ ີ່ ຖ ກຕູ້ອງ ແມ ີ່ນອາດຈະຖ ກງດົໄປຈາກໂຄງ

ການເປັນໄລະຍະເວລາເຖງິໜ ີ່ ງປ , ຫ ງັຈາກນ ັູ້ນບຼຸກຄນົດ ັີ່ງກ ີ່າວຈິີ່ງອາດຈະສະໝກັຄ ນໃໝີ່ໄດູ້. ຫາກຍງັມ  

ການນ  າໃຊູ້ບ ີ່ ຖ ກຕູ້ອງອ ກໃນຄ ັູ້ງຕ ີ່ ໄປ ແມ ີ່ນຈະມ ຜນົໃຫູ້ມ  ການຖອນບດັຂ ີ່ ລດົເມຂອງບຼຸກຄນົດ ັີ່ງກ ີ່າວນ ັູ້ນໄປ

ຢີ່າງຖາວອນ ແລະ ຖ ກຕດັສດິອອກໄປຈາກໂຄງການ.  

 

ການອຼຸທອນ  

ບຼຸກຄນົໃດໜ ີ່ ງອາດຈະເລ ອກຍ ີ່ ນອຼຸທອນໄດູ້ ຖູ້າຄ  າຮູ້ອງຂອງຜ ູ້ກ ີ່ຽວຖ ກປະຕເິສດ ຫ   ບດັຂ ີ່ ລດົເມຂອງຜ ູ້ກ ີ່ຽວ

ຖ ກຢ ດ ຫ   ຖ ກຖອນຄ ນ. ສາມາດໃຫູ້ຂ ູ້ມ  ນເພ ີ່ ມເຕ ມ ຫ   ບອກເຫດຂດັຂູ້ອງໃດໜ ີ່ ງເປັນການອຼຸທອນສີ່ວນ

ໜ ີ່ ງໄດູ້. ຈະຕູ້ອງຍ ີ່ ນຄ  າອຼຸທອນເປັນລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 20 ວນັເຮັດວຽກໃຫູ້ແກີ່:  

 

ຜ ູ້ຈດັການຝີ່າຍບ ລິການລ ກຄູ້າ RIPTA, ໂຄງການບດັຂ ີ່ ລດົເມ, ທ ີ່   

705 Elmwood Avenue, Providence RI 02907 

 

ຜ ູ້ຈດັການຝີ່າຍບ ລິການລ ກຄູ້າຈະກວດຄ ນທຼຸກເອກະສານກີ່ຽວຂູ້ອງ, ສ ບສວນເລ ີ່ ອງ, ປ ກສາກບັຝີ່າຍອ ີ່ ນ

ຕາມທ ີ່ ຈ  າເປັນ ແລະ ຕດັສິນພາຍໃນ 21 ວນັເຮັດວຽກ ຫ ງັຈາກໄດູ້ຮບັໜງັສ ອຼຸທອນ.  


