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RIPTA ADA 
 

ການບລໍິການພເິສດການເດີນທາງ RIPTA ADA ແມ່ນໂຄງ
ການສໍາລັບຄົນພກິານ ທີປ່້ອງກັນບໍ່ໃຫນ້ໍາໃຊ້ລະບົບລົດເມຕາມ
ເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄດ້. ນັບແຕປ່ີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ກົດໝາຍ
ຄົນພິການອາເມຣິກາ (ADA) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງອົງການຂົນສົ່ງສາ
ທາລະນະທັງໝົດໃຫ້ການບໍລິການພິເສດການເດີນທາງໃຫ້ແກ່
ຄົນພກິານ ທີສ່າມາດປຽບທຽບໄດ້ກັບການບໍລິການຕາມເສັ້ນ
ທາງທີ່ກໍານົດໄວ້. 
 
ການບລໍິການພເິສດການເດີນທາງໃຫແ້ກຄ່ົນພິການ ADA ສາ
ມາດປຽບທຽບໄດກ້ັບການບໍລກິານເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼາຍ
ວິທີ. ການບໍລິການເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນການບໍລິການຂົນສົ່ງ
ທີ່ດໍາເນີນໄປຕາມກໍານົດເວລາໜ່ຶງ ແລະໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຕັ້ງ
ໄວ້.   ການບໍລິການພເິສດການເດີນທາງໃຫ້ແກຄ່ົນພິການ ADA: 

• ແມ່ນການບລໍິການການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຂີໄ່ປຮ່ວມກັນ.  
ເນື່ອງຈາກເມື່ອໃຊ້ລົດເມ, ຄົນໂດຍສານຄາດວ່າຈະມີການ
ຈອດຕາມເສັ້ນທາງໃຫ້ກັບຜູໂ້ດຍສານຄົນອື່ນ. 

• ຖືກຈັດໃຫ້ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະໃນສະຖານທີດ່ຽວກັນກັບ

ການບລໍິການເສັ້ນທາງທີ່ກໍານົດໄວ້ປົກກະຕ.ິ  ຖ້າບໍ່ມກີານບໍລິ
ການເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້, ຈະບໍ່ມກີານບລໍິການພເິສດການ
ເດີນທາງໃຫ້ແກຄ່ົນພກິານ ADA. 

• ສະເໜີໃຫ້ເວລາການເດີນທາງສາມາດປຽບທຽບໄດ້ກັບ
ການບລໍິການເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້, ລວມທັງເວລາທີ່ມັນ
ຈະໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງ ແລະຂຶ້ນ/ລົງຢູປ່້າຍຈອດລົດເມ. 

• ບໍ່ສາມາດຈໍາກັດຈຸດປະສົງຂອງການເດີນທາງ. 

• ອາດຈະຈອດສົ່ງຜູ້ໂດຍສານລົງກ່ອນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ
ເຈ້ົາໄປທັນເວລານດັໝາຍ. ເນື່ອງຈາກເມື່ອໃຊ້ລົດເມ, ຜູ້
ໂດຍສານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມາຮອດໄວກ່ອນໜຶ່ງຊ່ົວໂມງ 
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມຄີວາມສຽ່ງຕໍ່ການມາຊ້າ. 

• ໃຫ້ການຕິດຕາມຜູຂ້ັບຂີ່ລະດັບດຽວກັນຂອງຜູ້ໂດຍສານ
ຕາມການບໍລິການລົດເມໃນເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້. ຕົນຂັບ
ລົດເມ ຫຼລືົດບໍລິການພິເສດໃຫ້ແກກ່ານເດີນທາງຂອງຄົນ
ພິການແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂັບຂີຢ່່າງປອດໄພ ແລະຮັບ
ປະກັນບໍ່ໃຫຜູ້້ໂດຍສານແຕກແຍກ ຫຼເືປັນອັນຕະລາຍຕໍ່
ຜູ້ໂດຍສານຄົນອື່ນ.  ຄົນຂບັລົດບໍຈໍ່າເປນັຕ້ອງໃຫ້ການດູ
ແລຕິດຕາມ ຫຼຕື້ອງຖ້າກັບບຸກຄົນອື່ນ ເມື່ອເຂົາເຈ້ົາມາ
ຮອດຈຸດໝາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຖ້າອາຄານຍັງບໍ່ເປີດ ຫຼບືໍ່ມີ
ຄົນທີ່ຈະບເຂົາເຈ້ົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ. 

 
ການບລໍິການພເິສດການເດີນທາງໃຫແ້ກຄ່ົນພິການADA ແມ່ນ
ແຕກຕ່າງຈາກການບລໍິການເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້ພຽງແຕຢູ່ໃ່ນລະ
ດັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໂດຍສານທີ່ຈັດໃຫ.້  ຄົນຂັບລົດພເິສດການ
ເດີນທາງໃຫ້ແກຄ່ົນພກິານຈະຊ່ວຍຜູ້ໂດຍສານ ADA ຄົນໃດໜຶ່ງ
ຂຶ້ນ ແລະລົງຈາກລົດ, ແລະອາດຈະໃຫ້ການບລໍິການເຖິງທີ່ ຖ້າມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ, ຂໍມູ້ນເພີມ່ເຕີມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນສ
ມາດເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມນີ້ຢູ່ໃນຂໍ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ການບໍລິການ ADA, ຫຼື
ເບິ່ງບົດແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ ADA ແຍກຕ່າງຫາກ. 
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ໂຄງການ RIde 
ໂຄງການ RIde ໃຫ້ການເດນີທາງແກຄ່ົນພິການ ADA 
ຜ່ານການບໍລກິານລົດຕູ້ສົ່ງເຖິງທ່ີກ່ອນເວລາກາໍນົດໄວ້. 
ບາງຄັ້ງຍັງໄດ້ໃຊຫ້້ອງຂັບເພ່ືອໃຫ້ບລໍິການ. ທ່ານຕອ້ງໄດ້
ຈອງກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງວນັຂອງການເດີນທາງ ແລະ
ການບລໍກິານຈັດໃຫ້ຢູພ່າຍໃນໜຶງ່ຊົ່ວໂມງຕາມເວລາວັນ
ທ່ີຂ້ອຍຂ.ໍ 
 
ນອກຈາກການເດີນທາງແກຄ່ົນພິການ ADA ແລ້ວ, ໂຄງ
ການຍັງໃຫ້ການບລໍິການຂົນສົ່ງປະເພດອື່ນດ້ວຍມາດຕະ
ຖານການບໍລກິານ ແລະການມີສດິໄດ້ຮັບຕ່າງໆ.  ການບໍ
ລກິານທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢູໃ່ນບົດແນະນໍານີແ້ມ່ນໃຊ້ກັບ
ແຕກ່ານບໍລກິານພິເສດການເດນີທາງໃຫ້ແກຄ່ນົພິການ 
ADA ຂອງໂຄງການ  RIde ເທ່ົານັ້ນ. 

 
 

 

ຫົວຂ້ໍທ່ີກວາມເອົາ 
  ການມີສິດໄດ້ຮັບການຈັດການເດນີທາງໃຫ້ແກຄ່ົນພິການ ADA 

  ການໃຊ້ການບໍລກິານ ADA 

  ການໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະຄໍາຕິຊົມ 

  ການບໍລິການລົດເມທີສ່າມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງ RIPTA 
 

 
 

 

ການມີສິດໄດ້ຮັບການຈັດການເດີນ
ທາງໃຫແ້ກ່ຄົນພກິານ ADA 

 
ເພ່ືອໃຫ້ມີສິດໄດຮັ້ບການຈັດການເດີນທາງໃຫ້ແກຄ່ົນພິ
ການ ADA, ທ່ານຕ້ອງບໍສ່າມາດໃຊ້ລດົເມທ່ີສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງ RIPTA ໃນບາງເວລາ ຫືຼຕະຫຼອດເວ
ລາ, ໂດຍທ່ີບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຄົນອື່ນ. ບົດແນະນໍາ
ສໍາລັບການມີສດິໄດ້ຮັບມາຈາກກົດໝາຍຄນົພິການອາ
ເມຣິກາ (ADA).  ທ່ານມີສດິໃຊກ້ານບລໍກິານພິເສດ
ການເດີນທາງໃຫ້ແກຄ່ນົພິການ ຖ້າທ່ານຕົກຢູໃ່ນໜຶ່ງໃນ
ບັນດາຫມວດຕໍໄ່ປນີ້ຄ:ື 
 
1: ທ່ານບໍສ່າມາດໃຊ້ລະບົບເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້ໄດ.້  
ທ່ານບໍ່ສາມາດຂຶ້ນ, ຂີ,່ ຫືຼລົງຈາກລົດເມ RlPTA ທ່ີເຂົ້າ
ເຖິງໄດ້ໃນບາງເວລາ ຫືຼຕະຫຼອດເວລາ. 
 
2: ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບເສັ້ນທາງທ່ີກໍານົດໄວ້ໄດ.້  
ທ່ານສາມາດນໍາທາງ, ຂຶ້ນ, ຂີ,່ ແລະລົງຈາກພາຫະນະ 
RlPTA ທ່ີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດໂ້ດຍບໍຕ່້ອງອາໄສໃຜ, ແຕ່
ບໍມີ່ພາຫະນະທ່ີເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢູໃ່ນເສັ້ນທາງທ່ີໃຫ້ບລໍິການ
ໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງສະເພາະ. ຜູ້ຂີຢູ່ໃ່ນໝວດນີ້
ຕ້ອງໃຊເ້ສັ້ນທາງ/ພາຫະນະ RIPTA ທ່ີສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ໄດທຸ້ກເທ່ືອທ່ີມີພວກມັນຢູ່. ທຸກພາຫະນະ RlPTA ແມ່ນ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ.້ 
 
3: ທ່ານບໍສ່າມາດໄປຫາ ຫືຼຈາກລະບົບໄດ.້  
ທ່ານມີເງື່ອນໄຂສະເພາະທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັຄວາມພິການ ທ່ີ
ປ້ອງກນັບໍ່ໃຫ້ທ່ານເດີນທາງໄປຫາ ຫືຼຈາກປ້າຍລົດເມໄດ້
ໃນບາງເວລາ ຫືຼຕະຫຼອດເວລາ. 
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ຂ້ອຍຈະສະໝັກຂໍການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ແກຄ່ົນພກິານ ADA ໄດ້
ແນວໃດ? ຖ້າທ່ານຮູສ້ຶກວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ RIPTA ໄດ້ໃນບາງ
ເວລາ ຫຼຕືະຫຼອດເວລາ ເນື່ອງຈາກຄວາມພິການ, ທ່ານອາດຈະຂໍ
ໃບຄໍາຮ້ອງການບລໍິການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ແກຄ່ົນພິການ ADA 
ໄດ້. 

• ດາວໂຫຼດໃບຄໍາຮ້ອງໄດ້ຈາກ www.ripta.com. 

• ເອົາໃບຄໍາຮ້ອງໄດ້ຢູ່ທີ່ RIPTA,   705 Elmwood Ave, 
Providence. 

• ໂທຫາໂຄງການ The Ride Program ໄດ້ທີເ່ບີ               
(401) 461-9760. 

 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບຄໍາຮ້ອງຢູ່ໃນຟແໍມັດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຫຼເືປັນພາ
ສາຕ່າງປະເທດ, ຫຼືຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະ
ກອບໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານ,  
ກະລຸນາໂທຫາ ແລະບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້. 

 

ຄໍານຍິາມທີ່ສໍາຄັນ 

ເວລາປະຕູເປີດໄປຮັບ:  ຜູໂ້ດຍສານຈະໄດ້ຮັບເວລາປະຕູເປີດ
ໄປຮັບແທນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ
ການບອກວ່າ ການໄປຮັບເອົາທ່ານຈະຢູໃ່ນເວລາລະຫວ່າງ 
9:00 ໂມງເຊ້ົາຫາ 9:30 ໂມງເຊ້ົາ.  ຈະພຈິາລະນາວ່າລົດຕູ້ນັ້ນ
ກົງເວລາ ຖ້າມັນມາຮອດໃນເວລາໃດໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງເວລານີ.້   

ຮ່ອມທາງ ADA:  ການບລໍິການພເິສດການເດີນທາງໃຫຄ້ົນພິ
ການ ADA ແມ່ນຈັດໃຫ້ພາຍໃນ ¾ ໄມຂອງເສັ້ນທາງກໍານົດ
ໄວ້ປົກກະຕ.ິ  ເສັ້ນທາງຜູ້ເດີນທາງໄປມາບໍ່ມຮີ່ອມທາງ ADA.  
ໄລຍະທາງ ¾ ໄມຖືກກໍານົດເປັນກາບິນ, ບໍແ່ມ່ນໂດຍທິດທາງ
ການຂັບຂີ.່  ການເດີນທາງມໃີຫ້ແຕສ່າໍລັບການບລໍິການ ADA 
ຖ້າມັນທັງເລີ່ມຕົ້ນ ແລະສິ້ນສຸດພາຍໃນຮ່ອມທາງນີ.້   

ບໍ່ມາແຈ້ງ: ຜູໂ້ດຍສານຈະໄດ້ຮັບການພຈິາລະນາວ່າ ìບໍ່ມາ
ແຈ້ງî ຖ້າລາວ/ນາງມີກໍານົດການເດີນທາງແລ້ວ ແລະບໍ່ຍົກ
ເລີກມັນເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຊ່ົວໂມງກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນເວລາ
ເປີດປະຕູໄປຮັບ. 

ຈະເກີດອັນໃດຂຶ້ນຫຼັງຈາກຂ້ອຍສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງຂກໍານມີສິດໄດ້ຮັບ
ຂອງຂ້ອຍ?  ສໍາລັບໃບຄໍາຮ້ອງທີຈ່ະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຄົບ
ຖ້ວນ, ທ່ານຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມທັງໝົດ.  ເມື່ອທ່ານສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງປະ
ກອບຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະປະເມີນຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ມາ. ໃນ
ບາງກໍລະນີອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເຮັດການປະ
ເມີນ.  ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍກ່ັບທ່ານ ຖາ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມ. 
 
ການມີສິດໄດ້ຮັບເຕັມ ຫຼມືເີງ່ືອນໄຂແມ່ນແນວໃດ? ການມີສິດໄດ້
ຮັບເຕັມໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດໃຊ້ການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຜູ້
ພິການ ADA ສໍາລັບທຸກການເດີນທາງຂອງທ່ານ.  
 
ການມສີິດໄດ້ຮັບມເີງ່ືອນໄຂໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດໃຊ້ການ
ບໍລກິານລົດເມ RlPTA ໄດ້ສໍາລັບການເດີນທາງຂອງທ່ານໃນບາງ
ຄັ້ງ. ຕົວຢ່າງ, ຄົນໜຶ່ງອາດຈະບໍສ່າມາດໄປຫາສະຖານທີ່ສະເພາະ
ໜຶ່ງໄດ້ ເພາະວ່າມນັຕ້ອງໄດ້ປີນຂຶ້ນພຊັູນຈາກບ່ອນປ້າຍຈອດລົດ
ເມ ແລະຄວາມພກິານເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ສາມາດຂຶ້ນພູນັນ້ໄດ້. ຄົນນີ້ຈະ
ມີສິດໄດ້ຮັບການເດີນທາງພເິສດໃຫ້ຄົນພິການໄປຫາສະຖານທີ່ສະ
ເພາະນັ້ນ, ແຕບ່ໍ່ແມ່ນການເດີນທາງໄປກັບ ເພາະວ່າລາວສາມາດ
ລົງພໄູປຫາປ້າຍລົດເມໄດ້. 

 
 

5   ບົດແນະນໍາຂໍມູ້ນ RIPTA ADA 

http://www.ripta.com/


 
ຖ້າພົບວ່າ ຂ້ອຍມີສິດໄດຮ້ັບ, ຂ້ອຍຈະສາມາດໃຊ້ທຸກ
ການເດີນທາງຂອງຂ້ອຍຢູໃ່ນການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຄົນ
ພິການ ADA ບໍ? ອັນນັ້ນຂຶນ້ກັບທັງລະດັບການມີສິດໄດ້
ຮັບຂອງທ່ານ ແລະການມີສິດໄດຮັ້ບຂອງການເດີນທາງ
ຂອງທ່ານແຕລ່ະຄັ້ງ. ການມີສິດໄດຮັ້ບອາດຈະໄດຮັ້ບ
ເຕັມ ຫືຼມີເງື່ອນໄຂ. ຖ້າພົບວ່າ ທ່ານມີສິດໄດຮັ້ບມີເງື່ອນ
ໄຂ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຜູ້ພິການ 
ADA ພຽງແຕກ່ານເດີນທາງສະເພາະເທ່ົານັນ້. ສາໍລັບ
ບຸກຄົນທ່ີມີສິດໄດຮັ້ບທັງແບບເຕມັ ແລະມີເງື່ອນໄຂ, 
ການຂກໍານເດີນທາງແຕລ່ະຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຮັບປະເມີນສໍາ
ລັບການມີສິດໄດຮັ້ບ ADA ສໍາລັບທັງສະຖານທ່ີ ແລະເວ
ລາ. 

 
 

ຖ້າທ່ານສາມາດໃຊ້  
ການເດີນທາງຂອງທ່ານຢູ່ໃນ  

ລົດເມຕາມເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້,  
ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້  

ການເດີນທາງຢູ່ໃນ 
 ລົດເມຕາມເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້ 

 

 
ກົດທ່ົວໄປທ່ີຈະຕ້ອງຈື່ ຖ້າທ່ານໄດຮັ້ບການກໍານດົວ່າມີ
ສິດໄດຮັ້ບໂດຍມີເງື່ອນໄຂຄ:ື ຖາ້ຂ້ອຍສາມາດເດີນທາງ
ຢູໃ່ນ RlPTA, ຈາກນັນ້ ຂອ້ຍຕອ້ງເດີນທາງຢູໃ່ນ 
RlPTA.  ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຮັບການກາໍນົດວ່າມີສິດໄດຮັ້ບ, 
ພວກເຮົາຈະສົ່ງໜັງສກືານມີສິດໄດຮັ້ບໃຫ້ແກທ່່ານ. ຂໍຈ້ໍາ
ກັດໃດໜຶ່ງສໍາລັບການໃຊ້ທ່ີມີເງື່ອນໄຂຈະຖກືບັນທຶກໄວ້
ໃນໜັງສືນີ້ ແລະຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບັນທຶກຂອງ
ທ່ານ. ພະນັກງານໂຄງການ RIde Program ສາມາດ
ຊ່ວຍທ່ານກໍານດົໄດ້ວ່າ ການເດີນທາງໃດທ່ີທ່ານມີສິດ
ໄດຮັ້ບ ເພ່ືອໃຊ້ການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຜູພິ້ການ ADA 
ແລະການເດີນທາງໃດທ່ີທ່ານຕອ້ງໃຊຢູ້່ໃນ RIPTA. 

ຖ້າຂ້ອຍມີສິດໄດຮ້ັບ, ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈິ່ງບໍມີ່ສິດໄດຮ້ັບ
ໝົດທຸກການເດນີທາງ? ການເດີນທາງມີສິດໄດຮ້ັບ ຖ້າ
ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນ ແລະສິນ້ສຸດພາຍໃນຮ່ອມທາງ ADA  
¾ ໄມລ ໌ໃນລະຫວ່າງເວລາ ເມ່ືອການບລໍິການລົດເມ 
RlPTA ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີບ່ອນມີຢູ.່  
 
ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດມີສິດໄດຮັ້ບ ADA ເພາະວ່າຄວາມພິ
ການຂອງທ່ານບໍໃ່ຫ້ທ່ານໃຊ້ລົດເມເສັ້ນທາງກໍານດົໄວ້, 
ແຕທ່ີ່ຢູບ່້ານຂອງທ່ານເປັນໜຶ່ງໄມລຈ໌າກເສັ້ນທາງກໍານົດ
ໄວ້ໃກທ່ີ້ສຸດ.  ການເດີນທາງໄປ ຫືຼຈາກບ້ານຂອງທ່ານ
ຈະບໍ່ມີສດິໄດ້ຮັບການບລໍິການຂອງທ່ານ.  ຕົວຢ່າງອື່ນກໍ່
ແມ່ນວ່າ ທ່ານມີສິດໄດຮັ້ບ ແລະບ້ານຂອງທ່ານແມ່ນ ½ 
ໄມ ຈາກເສັ້ນທາງລົດເມ ທ່ີເປີດບລໍກິານຈົນຮອດ 6:00 
ໂມງແລງ, ແລະບໍໃ່ຊ້ງານໃນວັນເສົາອາທິດ.  ໃນກລໍະນີ
ນີ,້ ການເດີນທາງຈາກບ້ານຂອງທ່ານຈະມີສິດຮອດແຕ່ 
6:00 ໂມງແລງໃນວັນເຮັດການເທ່ົານັ້ນ ແລະຈະບໍມີ່ສິດ
ໄດຮັ້ບໃນວັນທ້າຍອາທິດ. 
 
ການມີສິດໄດຮ້ັບຂອງຂ້ອຍຈະດົນປານໃດ?  ໂດຍທ່ົວ
ໄປແລ້ວ, ການມີສິດໄດຮັ້ບແມ່ນຈະດີສໍາລັບຫ້າປ.ີ ໃນ
ບາງກລໍະນ,ີ ການມີສິດໄດ້ຮັບອາດຈະອີງຕາມເງື່ອນໄຂ
ຊົ່ວຄາວເຊັ່ນ: ສະພາບການແຕກຫັກ, ແລະດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງ
ຈໍາກັດຕໍ່ໄລຍະຊົ່ວຄາວ.  ຫັຼງຈາກການມີສດິໄດ້ຮັບຂອງ
ທ່ານໝົດອາຍຸໄປ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດສ້ະໝກັໃໝ່ ຖ້າທ່ານ
ຮູ້ສຶກວ່າ ທ່ານຍງັມີສິດໄດຮັ້ບຢູ່. 
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ຖ້າຂ້ອຍຖືກປະຕິເສດການມີສິດໄດ້ຮັບ ADA, 
ຂ້ອຍສາມາດອຸທອນໄດ້ບໍ?  ຖ້າທ່ານຖືກປະຕເິສດ
ການມສີິດໄດ້ຮັບ, ທ່ານຈະສາມາດອຸທອນໄດ້.  
ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນການອຸທອນພາຍໃນ 60 ວັນ
ຂອງການປະຕິເສດ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດຮ້ັບການຂໍອຸ
ທອນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວ
ກັບເວລາ ແລະສະຖານທີ່ຂອງການພຈິາລະນາສືບ
ສວນ.  ທ່ານໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມເຕັມທີ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການພິຈາລະນາສືບສວນການອຸທອນ, ແຕ່ການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານກໍ່ບໍຈ່ໍາເປັນ. ຖ້າທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ, 
ທ່ານອາດຈະນໍາເອົາບາງຄົນມາກັບທ່ານ ເພືອ່ຊ່ວຍ
ທ່ານນໍາສະເໜີການອທຸອນຂອງທ່ານ. 

 
ພະນັກງານ RIde ຈະເຂົ້າຮ່ວມການພິຈາລະນາສືບ
ສວນ ເພື່ອອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົເຈົ້າປະຕເິສດ
ໃບຄໍາຮ້ອງການມີສິດໄດ້ຮັບ, ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
ເວລາ ເພື່ອອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງເຊ່ືອວ່າ 
ທ່ານມສີິດໄດ້ຮັບ.  ຖ້າຈໍາເປັນ, ກະລຸນາບອກໃຫ້
ພວກເຮົາຮູ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຜູ້ແປພາສາຕ່າງປະ
ເທດ ຫຼຜືູ້ແປພາສາໃຫຄ້ົນຫູໜວກ ຫຼຫືູຕຶງ. RIde 
ຈະຈັດການບໍລິການຜູແ້ປພາສາໃຫ້ ໂດຍທ່ານບໍ່
ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໃດ. ທ່ານຍັງອາດຈະຂໍການເດີນທາງ
ໄປຫາ ແລະຈາກການພິຈາລະນາສືບສວນໂດຍບໍ່ມີ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບທ່ານ. 

 
ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຂອ້ຍຈະຖືກເກັບຮັກສາເປັນ
ຄວາມລັບບໍ?  ແມ່ນແລ້ວ. ທຸກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນ
ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະຈະມພີຽງແຕ່ຂໍ້ມູນ
ທີ່ຈໍາເປັນກ່ຽວກັບການບໍລິການຂົນສົ່ງໃນລະດັບພຽງ
ພໍທີ່ຈະເອົາໃຫກ້ັບຜູໃ້ຫ້ການບລໍິການຂົນສົ່ງ. ຫ້ອງ
ການໂຄງການ RIde Program ຈະຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່
ທ່ານໃຫຢູ້່ໃນໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານທີ່ທ່ານໃຫມ້າ,  

ໃນການສໍາພາດ, ຫຼືຈາກການພິສູດທາງດ້ານການແພດ
ເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານອຸທອນ, ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເອົາແບ່ງປັນ
ກັບ ຜູ້ກວດກາການອທຸອນ ເພືອ່ວ່າ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ
ການພຈິາລະນາສືບສວນທີ່ເປັນທໍາ ແລະຄົບຖ້ວນ. ຜູ້
ກວດກາຄໍາອທຸອນຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສິດຕໍ່ການຮັກ
ສາຄວາມລັບນາໍ. 
 
ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍອອກໄປຈາກເກາະຣອດ 
ແລະຕ້ອງການໃຫ້ມກີານບໍລິການພິເສດການເດີນທາງ
ຜູ້ພກິານ ADA? 
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນ ADA ເພື່ອໃຊ້ການບໍ
ລິການພິເສດໃຫ້ຜູພ້ິການ, ທ່ານຍັງມີສິດໄດ້ຮັບການບໍ
ລິການຢູ່ໃນລັດອື່ນເປັນເວລາເຖິງ 21 ວັນ. ຕິດຕໍ່ກັບ
ອົງການຂົນສົ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນກ່ອນການເດີນທາງຂອງ
ທ່ານ ເພື່ອຂໍຂໍມູ້ນເພີ່ມເຕີມ. ເຂາົເຈົ້າຈະອະທິບາຍ
ການຈັດແຈງ, ຄ່າໂດຍສານ, ເວລາດໍາເນີນການ, 
ແລະຕາຕະລາງເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

 

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກລັດອ່ືນ 
 

ຂ້ອຍສາມາດຂີ່ໄດບ້ໍ ຖ້າຂ້ອຍເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວມາ
ທ່ຽວເກາະຣອດ?  ບຸກຄົນທີ່ ADA ຢັ້ງຢືນໃຫມ້າທ່ອງ
ທ່ຽວໂດຍທີ່ມາຈາກລັດອື່ນຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການໃຫ້
ເປັນເວລາເຖິງ 21 ວັນ ໃນໄລຍະຮອບສິບສອງເດືອນ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫມ້ີການບລໍິການຫຼາຍກ່ວາ 21 
ວັນ, ທ່ານຕ້ອງຮ້ອງຂໍການມສີິດໄດ້ຮັບ RlPTA ADA. 
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີມ່ເຕີມ, ກະລຸນາໂທຫາ RIde ທີ່ເບີ  
(401) 461-9760 ລ່ວງໜ້າກ່ອນການມາທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງທ່ານ. 
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ການໃຊ້ການບໍລິການ ADA 
 

ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ຂອງ ADA  
ເພ່ືອເບິ່ງຂໍ້ມູນລະອຽດ  

ກ່ຽວກັບການໃຊ້ການບໍລິການ ADA  
 

ນີແ້ມ່ນບາງຈຸດທ່ີຈະຕ້ອງຈືໄ່ວ້ກ່ຽວກັບການບໍລກິານພິເສດ
ການເດີນທາງໃຫ້ຜູພິ້ການ ADA. 
 
ເວລາ ແລະສະຖານທີ່ຂອງການບໍລກິານພິເສດການເດີນ
ທາງໃຫ້ຜູພິ້ການ ADA:  ການບລໍກິານ ADA ແມ່ນຈັດໃຫ້
ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີດຽວກນັ ແລະໃນເວລາດຽວກນັກັບການບລໍິ
ການເສັ້ນທາງກໍານົດໃຫ້ຂອງ RlPTA.  ຕົວຢ່າງ, ຖ້າພ້ືນທ່ີ
ມີການບລໍກິານລົດເມໃນວັນອາທິດ, ມັນຈະມີການບລໍິ
ການ ADA ທ່ີກົງກັນ.  ການບໍລກິານ ADA ໄດຮັ້ບການສະ
ເໜໃີຫ້ໃນຮ່ອມທາງ ¾ ໄມ ຮອບເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້ປົກ
ກະຕິ.  ເສັນ້ທາງຜູເ້ດີນທາງໄປມາ ແລະການເດີນທາງເສັ້ນ
ທາງຫຼວງປະຕູປດິບໍ່ລວມຢູໃ່ນເງືອ່ນໄຂກໍານົດຂອງ ADA. 

 
ຄ່າໂດຍສານ ADA: ຄ່າໂດຍສານ ADA ມີລາຄາເປັນ
ສອງເທ່ົາຂອງຄ່າໂດຍສານເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້.  ເດັກນ້ອຍ
ອາຍຫຸ້າປີລົງມາອາດຈະບໍຕ່້ອງເສຍຄ່າ ໂດຍທ່ີຂີໄ່ປກັບຜູ້
ໃຫຍທ່ີ່ຈ່າຍຄ່າໂດຍສານແລ້ວ. ໃນຂະນະທ່ີຜູຊ້່ວຍດູແລ
ສ່ວນຕົວ (PCA) ອາດຈະເດີນທາງໄປນໍາໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍ
ຄ່າໂດຍສານ, ຢາ່ງນອ້ຍຜູໂ້ດຍສານໜຶ່ງຄົນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ
ໂດຍສານເຕັມ. ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າໂດຍສານ ເມ່ືອຜູໃ້ຫຍເ່ດີນ
ທາງເປັນ PCA ຂອງເດກັນ້ອຍທ່ີບໍເ່ສຍຄ່າ. ໃນທໍານອງ
ດຽວກນັ, ຜູໂ້ດຍສານສອງຄົນບໍ່ສາມາດອ້າງຕົວເຊິ່ງກນັ
ແລະກັນວ່າເປັນ PCA ໝົດ ເພ່ືອຈະບໍ່ຈ່າຍຄ່າໂດຍສານ. 
 

 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ: ການຊ່ວຍເຫືຼອລວມມີ ເຊິ່ງບໍ່ຈໍາກັດແຕ:່ 

• ການສະເໜໃີຫ້ຜູໂ້ດຍສານທ່ີຍ່າງໄດດ້້ວຍການມີໄມ້
ຄໍ້າແຂນ ຫືຼການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີເໝາະສົມກັບການຍ່າງ ຫືຼ
ຂຶ້ນຂັ້ນໄດ. 

• ການຊ່ວຍຄນົທ່ີໃຊ້ລໍເ້ຂັນ ເພ່ືອຊ້ອມໄປຕາມທາງລາດ
ມາດຕະຖານ ແລະໄປຫາ/ຈາກປະຕູໃຫຍ.່ 

• ການພາທາງຜູ້ທ່ີມີບັນຫາທາງສາຍຕາໄປຫາ/ຈາກປະ
ຕໃູຫຍ.່ 

 
ເວລາປະຕູເປີດໄປຮັບ: ທ່ານຄວນກຽມພ້ອມໃຫ້ໄປຮັບໄດ້
ທຸກເວລາໃນລະຫວ່າງເວລາປະຕເູປີດໄປຮັບ 30 ນາທີ. 
ຫຼາຍຄັ້ງທ່ີຄນົຂັບລົດອາດຈະໄປຮອດປະຕເູປີດໄປຮັບກ່ອນ
ເວລາກໍານົດໄວ້. ທ່ານມີຕົວເລືອກວ່າ ຈະໃຫ້ອອກໄປກ່ອນ
ເວລາບໍ ຫືຼໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີລ່ໍຖ້າຮອດເວລາ, ແຕທ່່ານຕອ້ງຂຶ້ນລົດ
ໃນການເລີ່ມຕົ້ນເວລາປະຕູເປດີໄປຮັບ. ຖ້າທ່ານບໍພ້່ອມທ່ີ
ຈະໄປ ເມ່ືອຄົນຂັບລົດມາຮອດ, ທ່ານອາດຈະຕອ້ງໄດ້ປະ
ກາດເປັນ ìບໍມ່າແຈ້ງî ແລະຄນົຂັບລົດຈະອອກໄປ.   
 
ບໍອ່ະນຍຸາດໃຫ້ຄົນຂັບລົດ: 

• ເຂົ້າໄປໃນບ້ານຂອງຜູຂ້ີ.່ 

• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍນຸ່ງເຄືອ່ງ. 

• ຍົກ ຫືຼອຸ້ມຜູ້ໂດຍສານ. 

• ຊ່ວຍຜູຂ້ີ່ດ້ວຍການໃຊ້ລົດເຂັນຂຶນ້ ຫືຼລງົຂັ້ນໄດ. 

• ລຖໍ້າຜູຂ້ີ່ ເພ່ືອຈອດລົດທໍາທຸລະກໍາເຊັ່ນ: ຢູ່ທ່ີຕູ້ ATM 
ຫືຼຮ້ານຂາຍຢາ. 

• ໄປນໍາຜູໂ້ດຍສານເກີນຫ້ອງລໍຖ້າ ຫືຼປະຕູໜ້າ. 

• ຮັບເອົາເງິນທິບ ຫືຼລາງວນັຂອບໃຈອືນ່ໆ. 

• ເຮັດວຽກແທນຜູຂ້ີເ່ຊັ່ນ: ການໄປເອົາໃບສັ່ງຢາ. 
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ບອກໃຫພ້ວກເຮົາຮູ້ໃນສິ່ງທ່ີພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດ 
 
ຄໍາຕໍ່ວ່າ ແລະຄໍາຊົມເຊີຍ 
ພວກເຮົາລະດົມໃຫ້ທ່ານບອກໃຫ້ໂຄງການ RIde 
Program ຮູ້ ເມ່ືອທ່ານໄດຮັ້ບການບໍລກິານພິເສດ ແລະ
ເມ່ືອການບລໍິການຂອງທ່ານບໍດ່.ີ ຖ້າທ່ານຢາກຈະຍື່ນຄໍາ
ຕໍວ່່າ ແລະຄໍາຊົມເຊີຍເປັນທາງການກ່ຽວກັບການບໍລິ
ການດ້ານໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານອາດຈະເຮັດໄດ້
ຜ່ານ: 

1. ທາງອີເມວໄດທ່ີ້ RideProgram@ripta.com. 

2. ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທ່ີ www.ripta.com. 

3.  ສົ່ງທາງໄປສະນີຫາ:  
RIde Customer Service 
705 Elmwood Avenue 
Providence, Rl 02907 

4. ໂທຫາພວກເຮົາໂດຍກົງໄດທ່ີ້ເບີ (401) 461-9760.   
 

ເມ່ືອທ່ານໂທ ຫືຼຂຽນໜັງສືຫາ, ກະລນຸາໃຫ້ລາຍລະອຽດ
ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້, ລວມທັງຂໍມູ້ນ ແລະເວລາຂອງ
ການໄປຮັບ ແລະໄປສົ່ງໃຫ້ລົງ, ເລກພາຫະນະ, ຊື່ຄົນ
ຂັບ. ທ່ານຍິ່ງໃຫ້ຂໍມູ້ນຫຼາຍເທ່ົາໃດ, ພວກເຮົາຍິ່ງສາ
ມາດຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ ຫືຼສົ່ງຄໍາຊົມເຊີຍ
ຂອງທ່ານຫຼາຍເທ່ົານັ້ນ. ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມຄໍາຮ້ອງ
ຮຽນຂອງທ່ານ ແລະຕອບຄືນຫາທ່ານ, ປົກກະຕິແມ່ນ
ພາຍໃນ 14 ວັນ.  ຄໍາຊົມເຊີຍ ແລະຄໍາຮ້ອງຮຽນທ່ີບໍ່ເປີດ
ເຜີຍຕົວຕົນກໍຍ່ອມຮັບໄດ້. 
 

 
ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ໄດ້ (ATAC) 
ATAC ແມ່ນອົງການໃຫ້ຄໍາປກຶສາແກຜູ່້ຂີ,່ ຕົວແທນ
ອົງການ, ແລະຜູອ້ື່ນໆ ເພ່ືອໃຫ້ຄາໍຄິດເຫັນໃສກ່ານບໍລິ
ການ RIPTA ທັງໝດົ, ລວມທັງໂຄງການ RIde 
Program ແລະການບລໍກິານລົດເມຕາມເສັນ້ທາງກໍາ
ນົດໄວ້ທັງໝດົ.  ທາງ ATAC ປະຊຸມກັນເປນັປົກກະຕິ 
ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ແລະໃຫ້ຄໍາຄດິເຫັນແກ່ RIPTA. 
ເພ່ືອໃຫ້ມີສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ, ໂທຫາ RIPTA ທ່ີເບີ (401) 
784-9500 ຕໍ່ຫາ 242 
 
ການສໍາຫຼວດຜູ້ຂີ ່
ພວກເຮົາອາດຈະຕິດຕໍຫ່າທ່ານເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ໃນ
ສ່ວນທ່ີເປັນການສຸ່ມສໍາຫຼວດ ເພ່ືອຖາມທ່ານກ່ຽວກັບ
ການບລໍກິານທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບ. ລາຍຊື່ນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍ
ທາງໂທລະສບັ ຫືຼທາງໄປສະນີສະຫະລັດເທ່ົານັ້ນ. ຈະ
ບໍມີ່ການຖາມຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ແລະທ່ານບໍຄ່ວນໃຫ້ຂໍ້
ມູນສ່ວນຕົວໃດທ່ີທ່ານບໍຢ່າກຈະແບ່ງປັນໄດ້.  ການ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດແມ່ນເປັນການສະໝກັໃຈ
ທັງໝົດ. 
 
ຖ້າທ່ານຕອບຄໍາຖາມການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາ, ຊື່
ຂອງທ່ານແມ່ນຈະບໍມີ່ການນໍາໄປໃຊ້ຢູໃ່ນຂໍ້ມູນທ່ີພວກ
ເຮົາເປີດເຜຍີຕໍ່ສງັຄົມ. ຂໍມູ້ນທ່ີພວກເຮົາເກັບເອົາຈາກ
ທ່ານກ່ຽວກັບການບໍລກິານຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໄດນ້ໍາ
ໄປໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍພວກເຮົາອອກແບບການບໍລກິານອັນ
ໃໝ່ ຫືຼປັບປຸງການບໍລກິານທ່ີມີຢູ່. ໂຄງການ RIde 
Program ຈະບໍພ່ະຍາຍາມຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫືຼການ
ບລໍິການໃດໃຫ້ກັບທ່ານ. 
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ການບໍລິການລົດເມທ່ີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດຂ້ອງ RIPTA 
 

ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜູຂ້ີ່ການບລໍິການເດີນທາງພິເສດໃຫ້ຜູ້ພກິານ 
ADA ຫຼາຍຄົນໃຊ້ການບລໍິການຂອງ RlPTA ໃນບາງການເດີນ
ທາງຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ພວກເຮົາກໍາລັງສະເໜີໃຫ້ເຫັນສະພາບລວມ
ກ່ຽວກັບການບໍລິການລົດເມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດຂ້ອງ RlPTA. 
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ RIPTA ຢູ່ທີ່ 
www.ripta.com ຫຼໂືທຫາເບີ (401) 781-9400. 
 
ການບໍລກິານທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງ RIPTA 
ລົດເມທຸກຄັນຂອງ RlPTA ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ລົດເມທຸກ
ຄັນຂອງ RlPTA ແລະລໍຊຸ້ກແມ່ນ. 
ຖືກຕິດຕັ້ງມາກັບ: 

• ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະຄຸເຂົ່າລົງ ຫຼຫືຍໍລ້ົງ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການຂຶ້ນຍົນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. 

• ລິບຕ໌ (ຢູເ່ທິງລົດເມພື້ນສູງ) ຫຼືທາງລາດ (ຢູໃ່ນລົດບັດ
ພື້ນຕໍ່າ). 

• ພື້ນທີ່ມຄີວາມປອໄພສອງບ່ອນສໍາລບັອປຸະກອນເຄື່ອນ
ທີ່ດ້ວຍລໍ.້ 

• ປ້າຍບອກຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ມຄີວາມແຈ້ງ ແລະອ່ານ
ໄດ້ງ່າຍ. 

• ພື້ນທີ່ຕັ່ງບຸລມິະສິດຢູໃ່ນດ້ານໜ້າລດົເມ. 
 
ລູກຄ້າທຸກຄົນມີສິດໃຊ້ອຸປະກອນຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ 
(ເຊ່ັນ ທາງລາດ ແລະລິບຕ໌). 
 
ສັດໃຫ້ບໍລິການ 
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຕອ້
ນັບຢູ່ໃນພາຫະສະ ແລະບຸ
ລິມະສິດຂອງ RIPTA. 

ຄົນບັນຊາລົດເມຈະພະຍາຍາມທຸກຄັ້ງ ເພື່ອເຄື່ອນໄປເຖິງຂອງ
ທາງຢູ່ບ່ອນປ້າຍລົດເມ.  ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເອົາລົດເຂົ້າໄປ
ຮອດຂອບທາງໄດ້, ຄົນບັນຊາລົດຈະຮັບເອົາທ່ານ ຫຼໃືຫ້ທ່ານ
ລົງຢູ່ໃນບ່ອນປອດໄພກ່ວາຢູ່ບໍລເິວນໃກ້ຄຽງທີ່ມຄີວາມປອດ
ໄພ.  
 
ສ່ວນໃຫຍແ່ລ້ວນັ້ນ ຄົນບັນຊາລົດເມອາດຈະເອົາຜູ້ໂດຍສານຢູ່
ໃນອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ເປັນລໍຊຸ້ກຂຶ້ນກ່ອນລູກຄ້າຄົນອື່ນໆ. 
 
ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງ RIPTA ເພື່ອຮັບປະກັນອຸປະກອນ
ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍລໍທ້ັງໝົດ ໃນຂະນະທີ່ຂຶ້ນລົດເມ. 
 
ຄົນຂັບລົດເມຈະປະກາດໝາຍເລກເສັ້ນທາງ ແລະໄລຍະຫ່າງ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງລົດເມ, ເຊ່ັນດຽວກັບຈຸດການເດີນທາງ
ຜ່ານ ແລະຮ້ານຄ້າໃຫຍ່ໆ. 
 
ໂຄງການບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມສໍາລັບການນໍາຂັ້ນສູງ ແລະການນໍາ
ຄົນພິການ (ອາຍຸເກີນ 65 ປແີລ້ວ) ດ້ວຍລະຫັດທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະຄົນ
ພິການອາດຈະມສີິດໄດ້ຮັບໂຄງການຄ່າໂດຍສານເຄິ່ງຄ່າ ຫຼກືານ
ຜ່ານໂດຍບໍ່ມຄີ່າໂດຍສານ.  ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີ
ຮ້ອງຂໍ ແລະໃຊ້ຄ່າໂດຍສານເຄິ່ງຄ່າຂອງ RlPTA ຫຼືບດັຜ່ານບໍ່ມີ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,  
ກະລຸນາໂທຫາ RlPTA ທີ່ເບີ 
(401) 781-9400. 
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http://www.ripta.com/

