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ADA

ស្វើបច្ចុបបននភាព ៖

ពាក្យសុំសម្រាប់

ថ្ងៃទី01 ខែក្ញ្ជា
ឆ្នុំ2011

ការបញ្ជាក្ស់ សវាដឹក្ជញ្ជន
ូ

ជនពិការ ADA របស់ RIPTA
ច្ាប់សហព័នធសដីពីជនពិការអាសេរិក្ (Federal Americans with Disabilities Act, ADA) តម្រេូវឲ្យាន
សសវាដឹក្ជញ្ជូនសាធារណៈម្រសសដៀងគ្នន (សសវាដឹក្ជញ្ជូនជនពិការ RIde) សម្រាប់ជនពិការខដលេិនអាច្
សម្របើម្រាស់រងយនដម្រក្ង RIPTA ស្វើដុំសណើរតាេផ្លូវ្េមតាសោយសារខតពិការភាពរបស់ពួក្សេ។
ម្របសិនសបើអ្នក្សជឿជាក្់ថា អ្នក្ានពិការភាពខដលរារាុំងអ្នក្ពីការសម្របើម្រាស់រងយនដម្រក្ង្េមតារបស់ RIPTA ស
សូេបុំសពញពាក្យសុំសនោះ រួច្សផ្ញើវាេក្កាន់អាសយោានខាងសម្រកាេ។ ម្របសិនសបើសេរក្ស
ម្រេប់ម្រគ្នន់ស
បស

ោះ

ើញថា អ្នក្ានសិទិធ

ោះ អ្នក្នឹងទទូលានការឯក្ភាពសម្រាប់រាល់សជើងស្វើដុំសណើរទុំងអ្ស់ ឬសជើងស្វើដុំសណើរែលោះៗ

ណ្ ោះ។

វាសុំខាន់

ស់ក្នុងការសាាល់ថា ម្រេប់ខផ្នក្ទុំងអ្ស់ថ្នពាក្យសុំសនោះម្រតូវខតបុំសពញរួេទុំងខផ្នក្

សោយអ្នក្អ្នក្ជុំ

ញខផ្នក្ខងទុំសែភាព។ ក្នុង

ខដលតម្រេូវ

េជាសបក្ខជនានក្់ អ្នក្ម្រតូវទទួលែសម្រតូវបុំសពញពាក្យសុំសិទធិ

ទទួលានសនោះទុំងម្រសង។ សេ ក្៏អាច្តម្រេូវឲ្យអ្នក្បុំសពញការវាយតថ្េលខបបវិជាាជីវៈេួយសៅក្ខនលងស្វើសតសដសៅតាេ
ការសម្រជើសសរើសរបស់ RIPTA។
RIPTA នឹងជូនដុំណឹងអ្នក្ក្នុងរយៈសពល 21 ថ្ងៃ សម្រកាយសពលទទួលានពាក្យសុំខដលានបុំសពញរបស់អ្នក្ទក្់ទង
នឹងសិទធិទទួលានសសវាដឹក្ជញ្ជូនជនពិការ ADA របស់អ្នក្។
សុំសៅថ្នពាក្យសុំសនោះ អាច្ខសវងរក្ានជាទម្រេង់ខដលអាច្ទទួលយក្ានសៅតាេការសសនើសុំ។
សាាល់ ៖ ានការេិតថ្ងលច្ុំនួន $4.00 សម្រាប់រាល់សជើងស្វើដុំសណើររបស់ADA Rldeនីេួយៗ។ ម្របសិនសបើអ្នក្អាច្
សម្របើម្រាស់រងយនដម្រក្ង្េមតារបស់ RIPTA ាន សូេទូរសពទេក្កាន់សលែ 784-9500 ខែសទូរសពទបខនែេ
សលែ 604 សដើេបីោក្់ពាក្យសុំសុំបម្រតរងយនដម្រក្ងសោយឥតេិតថ្ងល ឬក្នុងតថ្េលពាក្់ក្
សូេសផ្ញើពាក្យសុំខដលានបុំសពញរួច្សៅកាន់ ៖
RIPTA
អ្នក្សម្រេបសម្រេូល ADA
705 Elmwood Ave.
Providence, Rhode Island 02907
សលែទូរសារ ៖ (401) 461.8210

ាល។

ច្ង់ានច្សេលយ
ើ ច្ុំសពាោះសុំណរួ ADA ឬ?
សូេទូរសពទេក្កាន់សលែ (401) 461-9760
សសវាបញ្ជន
ូ សារ TDD RI (800) 745-5555 ឬ 711
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ព័តា
៌ នផ្ទាលែ
់ ន
លួ
សូេសរសសរ
1.

េក្

េែលួន:

ល
ា :

សគ្នតដ

2. អាសយោាន:

េ:
ផ្ទោះសលែ

3. ទីម្រក្ង:

រដឋ:

សលែថ្ម្របសណីយ៍:

4. ថ្ងៃខែឆ្នុំក្ុំសណើត:

ម្របស

ម្រសី

(ខែ/ថ្ងៃ/ឆ្នុំ)

5. ទូរសពទសពលថ្ងៃ:

ទូរសពទថ្ដ:

6. សលែសនដិសែសងគេ:
7. សតើអ្នក្សម្របើម្រាស់ក្េមវិ្ី Rlde សម្រាប់ការស្វើដុំសណើរសៅរក្សសវាសវជជសាស្រសដ សសវាអាហារូបតែេភ ឬការ
ខងទុំសពលថ្ងៃខដរឬសទ?
8. សេតែភាពភាសា (សូេេូស្ិក្សលើច្សេលើយទុំងឡាយ
ភាសាអ្ង់សេលស
9. ស្មោះទុំ

ភាសាសអ្សា៉ាញ

ខដលសេម្រសប)

ភាសាសផ្សងៗ (សូេបញ្ជាក្់)

ក្់ទុំនងក្នុងម្រគ្នានអាសនន:

ទូរសពទក្ខនលងស្វើការ:
ទូរសពទថ្ដ:

10. ទុំ

ក្់ទុំនង:

ទូរសពទសៅផ្ទោះ:

11. សូេសរៀបរាប់ពីពិការភាពរបស់អ្នក្ រួច្ពនយល់ពីរសបៀបខដលវារារាុំងអ្នក្ពីការសម្របើម្រាស់សសវារងយនដ
ម្រក្ង្េមតារបស់ RIPTA ៖

12. សតើសាានភាពសនោះបស

ោះា អាសននឬ?

ម្របសិនសបើចសា៎/ាទ សតើអាច្ានរយៈសពលប

ចា៎/ាទ
ម ន?

សទ
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ព័តា
៌ នផ្ទាលែ
់ ន
លួ (ត)
13. សតើានសាានភាពសែភាព ឬពិការភាពសផ្សងសទៀតខដលបោះពាល់ដល់សេតែភាពរបស់អ្នក្ក្នុងការ
សម្របើម្រាស់រងយនដម្រក្ងខដរឬសទ?

ចសា៎/ាទ

សទ

ម្របសិនសបើចសា៎/ាទ សូេពនយល់ ៖

ខផ្នក្ទី2
ព័តា
៌ នសដីពច្
ី ល័តភាព
14. សតើឧបក្រណ៍ ឬជុំនួយច្ល័តភាព

េួយខាងសម្រកាេ ខដលអ្នក្សម្របើសដើេបីជួយអ្នក្សៅកាន់ក្ខនលង

ខដលអ្នក្ច្ង់សៅ?
ស

ើម្រច្ត់

សៅអ្ីរញសោយថ្ដ

សសវាក្េមសម្របើសតវជុំនួយ

ស

ើម្រច្ត់សជើងបួន

រសទោះ/សគុតទ័រសអ្ឡិច្ម្រតូនិក្

ផ្ទាុំងតួអ្ក្សរ

ស

ើម្រច្ត់សជើងពីរ

គ្នមនឧបក្រណ៍

សផ្សងៗ

ស

ើម្រច្ត់ជនពិការខននក្

សៅអ្ីរញសអ្ឡិច្ម្រតូនិក្
េួយខាងសលើ

ផ្ទាុំងរូបភាព

សតើសៅអ្ីរញ/ឧបក្រណ៍ច្ល័តភាពានទុំហុំសលើសពី30 x 48 អ្៊ិញ ឬានទេៃន់សលើសពី 600 សផ្ទនខេនសទ?
15. តាេរយៈការសម្របើម្រាស់ជុំនួយច្ល័តភាព ឬសោយែលួនឯង សតើអ្នក្អាច្សដើរសលើជាន់ផ្ទាល់ដីានប
បលុក្អាគ្នរ (1បលុក្ = 500ហវីត)?
ច្ុំនួនបលុក្អាគ្នរ ៖
16. សៅសពលខដលអ្នក្ស្វើដុំសណើរ សតើអ្នក្ម្រតូវការអ្នក្ជូនដុំសណើរ ឬអ្នក្អ្េដុំសណើរខដរឬសទ?
ចា៎/ាទ

សទ

17. សតើពិការភាពរបស់អ្នក្រារាុំងអ្នក្ពីការដុំសណើរសៅ ឬេក្ច្ុំណតរងយនដម្រក្ងខដរឬសទ?
ចា៎/ាទ
សូេពនយល់ ៖

សទ

មន

ខផ្នក្ទី2
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ព័ត៌ានសដីពីច្ល័តភាព (ត)
18. សតើអ្នក្អាច្្នសឡើងបីជុំហានសោយសម្របើបង្កាន់ថ្ដសោយគ្នមនជុំនួយខដរឬសទ?
ចសា៎/ាទ

សទ

សូេពនយល់ ៖

19. សតើសេតែភាពក្នុងការស្វើដុំសណើរ ឬការរង់ចុំសៅខាងសម្រៅអាគ្នរអ្នក្ រងការបោះពាល់សោយអាកាសធាត
សៅៅ ឬម្រតជាក្់សពក្ខដរឬសទ?
ចសា៎/ាទ

សទ

ម្របសិនសបើចា៎/ាទ សូេសរៀបរាប់ពីសាានភាពខដលអ្នក្េិនអាច្ម្រទុំម្រទាន?

20. សតើអ្នក្អាច្សឡើងជិោះ ឬច្ោះពីរងយនដម្រក្ងសតង់ោខដលានបុំពាក្់ជសណដើរយនដសម្រាប់សៅអ្ីរញខដរ
ឬសទ?
ចា៎/ាទ
សូេពនយល់ម្របសិនសបើចុំាច្់ ៖

សទ

5

ខផ្នក្ទី2
ព័ត៌ានសដីពីច្ល័តភាព (ត)
21. សតើអ្នក្អាច្ស្វើដុំសណើរសោយឯក្រាជយសោយគ្នមនជុំនួយខដរឬសទ?
ចា៎/ាទ

សទ

22. សតើអ្នក្អាច្សសនើសុំ យល់ និងអ្នវតដតាេការខណ
ចា៎/ាទ

ុំខដរឬសទ?

សទ

23. ម្របសិនសបើពាក្យសុំសនោះ ម្រតូវានបុំសពញសោយបេគល

េួយសម្រៅពីសបក្ខជន បេគលស

ោះម្រតូវបុំសពញនូវ

ព័ត៌ានដូច្ខាងសម្រកាេ ៖

ស្មោះ:

អាសយោាន:
ទីម្រក្ង:

រដឋ:

សលែថ្ម្របសណីយ៍:

សលែទូរសពទ:
ហតែសលខា:

កាលបរិសច្េទ:

ឥឡូវសនោះ អ្នក្ានបុំសពញខផ្នក្ថ្នពាក្យសស
ុំ ិទទ
ធិ ទួលានរបស់សបក្ខជន។ សូេ
ម្របេល់ពាក្យសសុំ ពញសលញសនោះសៅឲ្យអ្នក្ជុំ

ញខផ្នក្ខងទុំសែភាពខដល

យល់ច្ាស់បុំផ្តពីខដនក្ុំណត់េែង្កររបស់អ្នក្។
ែញុុំសូេអ្នញ្ជាតឲ្យ RIPTA និងក្េមវិ្ី Rlde របស់ែលូនទទួលាននូវព័តា
៌ នផ្ទាល់ែន
លួ របស់ែញុុំ និងពត៌ានសតីពស
ី ែភាព
អ្នញ្ជាតឲ្យបង្កាញព័តា
៌ នទុំងសនោះដល់សាាបន
័ សេម្រសប

េួយរបស់ែខញុុំ ដលានការពារ សហើយ

ខដលទទួលែសម្រតូវច្ុំសពាោះការបង់ម្រាក្់សលើម្របតិបតដកា
ិ រខងទុំសែភាព ការពាាល ឬសៅតាេការ

អ្នញ្ជាត ឬតម្រេូវសោយវិធានសតព
ី ីសទ
ិ ធិឯក្ជន និងអ្នសោេតាេបទបញ្ញតស
ដិ ហព័នធទង
ុំ អ្ស់របស់ HIPAA។
ែញុុំដឹងថា សដើេបីអ្នញ្ជាតឲ្យ RIPTA វាយតថ្េលពាក្យសរុំ បស់ែញុុំស

ោះ វាអាច្នឹងចុំាច្់ខដលម្រតូវទក្់ទងសៅកាន់អ្នក្ជុំ

ញខផ្នក្ខងទុំសែភាពខដលានបុំសពញខផ្នក្

ទី3 ថ្នពាក្យសសុំ នោះ សហើយសេអាច្នឹងតម្រេវូ ឲ្យែញុុំបុំសពញការវាយតថ្េលខបបវិជាាជីវៈេួយសៅក្ខនលងស្វើសតសដសៅតាេការសម្រជស
ើ សរើសរបស់ RIPTA។
ែញុុំក្អ្
៏ នញ្ជាតឲ្យអ្នក្ជុំ

ញខផ្នក្ខងទុំសែភាពសម្របើម្រាស់សលែសាាល់ Rlde របស់ែញុុំសដើេបីក្ុំណត់សពលស្វើដុំសណើរ Rlde ជុំនស
ួ ែញុុំផ្ងខដរ។ ហតែសលខារបស់ែខា
ញុុំ ងសម្រកាេ

សនោះ នឹងផ្ដលកា
់ រអ្នញ្ជាតស

ោះ។

ែញុុំសូេបញ្ជាក្ថា
់ ព័តា
៌ នខដលផ្ដលជ
់ ូនសៅក្នុងពាក្យសសុំ នោះ េឺម្រតឹេម្រតូវ និងពិតម្រាក្ដខេន។

ហតែសលខា:

កាលបរិសច្េទ:
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ខផ្នក្ទី3
ការបញ្ជាក្រ់ បស់អ្ក្
ន ជុំ

ញខផ្នក្ខងទុំសែភាព

ខផ្នក្ថ្នពាក្យសសុំ នោះ េឺម្រតវូ បុំសពញសោយអ្នក្ជុំ ញខផ្នក្ខងទុំសែភាព ឬ
សាៅរនីតស
ិ េបទ ខដលជាទូសៅេឺជាសវជជបណឌត
ិ ឬេិោនបោាក្។
ខផ្នក្ទី3សនោះ
ស

េិនខេនសម្រាប់ស្វកា
ើ របញ្ជាក្អ្
់ ព
ុំ ីសាានភាពសវជជសាស្រសរដ បស់សបក្ខជន

ោះសទ បខនដសដើេបីក្ុំណត់ពីម្របសិទភា
ធ ពថ្នសាានភាពសវជជសាស្រសសដ លើសេតែភាពរបស់

សបក្ខជនក្នុងការសម្របើម្រាស់សោយឯក្រាជយនូវរងយនដម្រក្ងRIPTA្េមតា សោយែលន
ួ ពួក្
សេផ្ទាល។
់
ម្រតូវស្លើយម្រេប់សុំណួរទុំងអ្ស់សដើេបីឲ្យពាក្យសសុំ នោះ ានលក្ខណៈសពញសលញ។
សាាល់ ៖ រងយនដម្រក្ង្េមតារបស់ RIPTA នីេយ
ួ ៗម្រតូវានបុំពាក្់សោយជសណដរើ យនដសម្រាប់
សៅអ្ីរញ។ សលើសពីសនោះ ម្របសិនសបើសបក្ខជនអាច្សម្របម្រើ ាស់រងយនដម្រក្ង្េមតាាន
ស

ោះពួក្សេអាច្ានសិទធិទទួលានសុំបម្រតរងយនដម្រក្ងសោយឥតេិតថ្ងល ឬក្នង
ុ

តថ្េល1/2។

24. ស្មោះសបក្ខជន:
25. សេតែភាពខដលអ្នក្សាាល់សបក្ខជនសនោះ:
26. សរាេវិនិច្័យ
េ ឬសាានភាពសវជជសាស្រសដខដលប

ាលឲ្យានពិការភាពខដលរារាុំងសបក្ខជនពីការជិោះ

សឡើងជិោះ និង/ឬជិោះសលើរងយនដម្រក្ង RIPTA សោយែលួនឯង។

27. សតើសាានភាពសនោះ បស

ចសា៎/ាទ

ោះា អាសននឬ?

28. សតើសបក្ខជនធាាប់អាច្ជិោះសលើរងយនដម្រក្ង្េមតារបស់ RIPTA ខដរឬសទ?
សៅសពល

សែិតសម្រកាេសាានភាពខបប

?

សទ

ម្របសិនសបើច្សេលើយ

(សុំណួរទី27 & 28)
េួយ “េិនអាច្” ស ោះ សូេពនយល់ពីខដនក្ុំណត់េែង្ករសៅទុំព័រទី8។

29. សតើសបក្ខជនអាច្ ឬេិនអាច្អ្នវតដសក្េមភាព
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េួយដូច្ខាងសម្រកាេ?

(ក្). អាច្្នសឡើងជសណដើរខដលានក្េពស់ព3
ី សៅ12 អ្៊ិញានសលើរងយនដម្រក្ង RIPTA សោយ
គ្នមនជុំនួយ?
អាច្

េិនអាច្

(ែ). អាច្សឡើង/ច្ោះពីរងយនដម្រក្ង្េមតារបស់ RIPTA ានសោយគ្នមនជុំនួយ?
អាច្

េិនអាច្

(េ). អាច្សឡើងជិោះ/ច្ោះពីរងយនដម្រក្ងសតង់ោរបស់ RIPTA ានសោយឯក្រាជយជាេួយនឹង
ជសណដើរយនដសម្រាប់សៅអ្ីរញ?
អាច្

(

េិនអាច្

). សតើសបក្ខជនម្រតូវការអ្នក្អ្េដុំសណើរ/អ្នក្ជូនដុំសណើរសៅសពលស្វើដុំសណើរខដរឬសទ?
ចា៎/ាទ

សទ

30. ម្របសិនសបើសបក្ខជនានពិការភាពខផ្នក្បញ្ជា សតើបេគលសនោះ ៖
(ក្). អាច្អានសាាក្សញ្ជាព័ត៌ាន សួរ ឬអ្នវតដតាេការខណ
អាច្

ុំខដរឬសទ?

េិនអាច្

(ែ). អាច្ស្វើដុំសណើរសោយឯក្រាជយខដរឬសទ?
អាច្

ម្របសិនសបើសទ សូេពនយល់ ៖

31.

ស្មោះអ្នក្ជុំ

េិនអាច្

ញខផ្នក្ខងទុំសែភាព:

េែតុំខណងរបស់អ្នក្ជុំ

ញខផ្នក្ខងទុំសែភាព:

អាសយោានការិយាល័យ:
ទីម្រក្ង:
សលែទូរសពទការិយាល័យ:
ហតែសលខា:

រដឋ:

សលែថ្ម្របសណីយ:៍
ទូរសារ:
កាលបរិសច្េទ:

សយាបល់បខនែេ

អាជាា្រដឹក្ជញ្ជន
ូ សាធារណៈរបស់រដឋ Rhode Island

ជូនច្ុំសពាោះ ៖ េស្រនដី ស ម្រេបសម្រេួល ADA
705 Elmwood Ave.
Providence, RI 02907
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