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សិទទ
្ធិ ទួលបាន

េសវាដឹកជញ្ជន
ូ
ជនពិការ ADA
និងទិដភា
្ឋ ពរួម

សូមសាគមន៍មក
កាន់េសវាដឹកជញ្ជន
ូ
ជនពិការ RIPTAADA
េសវាដឹកជញ្ជន
ូ ជនពិការ RIPTA ADA គឺជាកម្មវិធម
ី ួយស្រមាប់
ពលរដ្ឋពិការែដលមិនអាចេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធរថយន្ត្រកុងេទៅ
តាមផ្លូវេធ្វើដំេណើរធម្មតាែដលបានកំណត់បាន។ ចាប់តាំងពី
ឆាំ1990 មក ច ប់សព
្តី ីពលរដ្ឋអាេមរិកពិការ(ADA) ត្រមូវឱ
ទីភាក់ងារដឹកអ្នកដំេណើរសាធារណៈទាំងអស់ ផ្តល់េសវាដឹក
អ្នកដំេណើរស្រមាប់ពលរដ្ឋពិការែដលទទួលបានសិទេ្ធិ ធ្វើដំេណើរ
្របហាក់្របែហលេទៅនឹងេសវាដឹកអ្នកដំេណើរតាមផ្លូវេធ្វើដំេណើរ
ធម្មតាផងែដរ។
េសវាដឹកជញ្ជន
ូ ស្រមាប់ជនពិការ ADAមានលក្ខណៈ្របហាក់
្របែហលេទៅនឹងេសវាដឹកអ្នកដំេណើរតាមផ្លូវេធ្វើធម្មតាែដរ េទៅ
តាមលក្ខណៈមួយចំនន
ួ ។ េសវាដឹកអ្នកដំេណើរតាមផ្លូវេធ្វើដំេណើ
រធម្មតា គឺជាេសវាដឹកអ្នកដំេណើរែដលដំេណើរការតាមតារាង
េពលេវលា និងេនៅេលើផ្លូវែដលបានកំណត់។ េសវាដឹកជញ្ជូន
ស្រមាប់ជនពិការ ADA ៖
 .គឺជាេសវាដឹកអ្នកដំេណើរសាធារណៈែដលេធ្វដ
ើ ំេណើររួមគា។
េនៅេពលែដលេធ្វើដំេណើរតាមរថយន្ត្រកុង អ្នកេធ្វដ
ើ ំេណើរគួរ
គិតថា អាចមានការឈប់េនៅតាមផ្លូវស្រមាប់អ្នកេធ្វើដេំ ណើរ
េផ ងេទៀត។

 ការេធ្វើដំេណើរេនះផ្តល់ជន
ូ តាមេពល និងទីតាំងដូចគាេទៅនឹង
េសវាដឹកអ្នកដំេណើរតាមផ្លូវេធ្វើដំេណើរធម្មតាែដរ។ ្របសិនេបើ
មិនមានេសវាដឹកអ្នកដំេណើរែដលេធ្វើដំេណើរតាមផ្លូវធម្មតាេទ
េនាះក៏មិនមានេសវាដឹកជញ្ចូនស្រមាប់ជនពិការ ADA ែដល
មានលក្ខណៈ្របហាក់្របែហលេនះែដរ។
ផ្តល់នូវេពលេវលាេធ្វើដំេណើរ្របហាក់្របែហលគាេទៅនឹងេសវា
ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវេធ្វើដំេណើរធម្មតា េដាយរួមបញ្ចូលពីេពលេវលា
ែដលចំណាយេលើ ការេផ្ទរេជើងេធ្វើដំេណើរ និងការេធ្វើដំេណើរេទៅ
មកចំណតរថយន្ត្រកុង។
 មិនអាចដាក់កហ
ំ ត
ិ េទៅេលើេគាលបំណងៃនការេធ្វើដំេណើរេឡើយ។
 អាចដាក់ឱ អ្នកេធ្វដ
ើ ំេណើរចុះបានមុនេពល េដើម ីឲ ពួកេគេទៅទាន់
េពលណាត់ជួប។ េនៅេពលេធ្វើដំេណើរតាមរថយន្ត្រកុង អ្នកេធ្វើ
ដំេណើរអាចនឹង្រតូវមកដល់ឱ បានមួយេមា៉ងមុនេពល េបើមិន
ដូេចាះេទេគ្រតូវ្របឈមមុខនឹងការយឺតយា៉វ។
 ផ្តល់នូវក្រមិតៃនការ្រគប់្រគងរបស់អ្នកេបើកបរចំេពាះអ្នកេធ្វើដំេណើរឲ
បានដូចគាេទៅនឹងេសវា រថយន្ត្រកុងែដលេធ្វដ
ើ ំេណើរតាមផ្លូវធម្មតា
ែដរ។ ទាំងអ្នកេបើកបររថយន្ត្រកុង ឬការដឹកជញ្ជូនស្រមាប់ជនពិការ
្រតូវេបើកបរ្របកបេដាយសុវត្ថភា
ិ ព និងធានាឱ បានថាអ្នកេធ្វើ
ដំេណើរមិនរងការរខាន ឬជូបេ្រគាះថាក់អ្វីេឡើយ។ អ្នកេបើកបរ
មិនចាំបាច់ផ្តល់េសវាេមើលែថការពារ ឬរង់ចាំជាមួយបុគ្គលណា
មួយេឡើយ េនៅេពលែដលពួកគាត់មកដល់ទីេដៅរបស់ពួកគាត់
្របសិនេបើអាគារបិទទារ ឬនរណាមាក់ែដលពួកគាត់ចង់ជួបមិន
េនៅទីេនាះ។
េសវាដឹកជញ្ជន
ូ ស្រមាប់ជនពិការ ADA ខុសពីេសវាដឹកអ្នកដំេណើរ
តាមផ្លូវធម្មតា េនៅ្រតង់ក្រមិតៃនការផ្តលជ
់ ំនួយដល់អក
្ន េធ្វដ
ើ ំេណើរ
ែតប៉ុេណាះ។ អ្នកេបើកបររថយន្តេសវាដឹកជញ្ចន
ូ ជនពិការនឹងជួយ
ដល់អ្នកេធ្វើដំេណើរ ADA ណាមាក់ែដល្រតូវេឡើងជិះ និងចុះពីរថយន្ត
េហើយអាចផ្តល់េសវាដឹកជញ្ជូនពីផះ្ទ មួយេទៅផ្ទះមួយ្របសិនេបើ
ចាំបាច់។ ព័តមា
៌ នបែន្ថមស្តព
ី ីជន
ំ ួយ អាចរកេមើលេនៅែផ្នកខាង
េ្រកាម្រតង់ចំណុចការេ្របើ្របាស់េសវា ADA ឬេទៅេមើលេសៀវេភៅ
ែណនាំស្រមាប់អ្នកេ្របើ្របាស់ ADA ដាច់េដាយែឡកេផ ងេទៀត។

3 មគ្គេទសក៍ធនធាន RIPTA ADA

កម្មវធ
ិ ី RIde
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កម្មវិធី Ride ផ្តល់នូវេសវាដឹកជញ្ជូនស្រមាប់ជនពិការ

ADA តាមរយៈេសវារថយន្តធនតូចេទៅតាមេគហដាន
តាមតារាងេពលេវលាែដលបានកំណត់ជាមុន។ ជួនកាល
េគក៏អាចេ្របើ្របាស់រដ្ឋយន្តតាក់សុីក្នុងការផ្តល់េសវាេនះ
ផងែដរ។ អ្នក្រតូវេធ្វើការកក់ទុកជាមុនយា៉ងេហាចណាស់
ឲ បានមួយៃថ្ងមុនការេធ្វើដំេណើររបស់អ្នក េហើយេសវា្រតូវ
បានផ្តល់ឱ ក្នុងអំឡុងេពលមួយេមា៉ង បនាប់ពីេពល
ែដលអ្នកបានេស្នើសុំ។
េ្រកៅពីេសវាដឹកជញ្ជូនជនពិការ កម្មវិធី RIde ក៏ផ្តល់
ជូនផងែដរនូវ្របេភទេសវាដឹកជញ្ជូនេផ ងេទៀត ែដល
េ្របើ្របាស់សិទ្ធិទទួលបាន និងស្តង់ដាេសវាខុសៗគា។
េសវាែដលមានេរៀបរាប់ក្នុងេសៀវេភៅែណនាំេនះ អាច
អនុវត្តបានែតចំេពាះេសវាដឹកជញ្ជូនជនពិការ ADA
របស់ Ride ប៉ុេណាះ។

សិទទ
្ធិ ទួលបានេសវាដឹកជញ្ជន
ូ
ស្រមាប់ជនពិការ ADA
េដើម ីមានសិទ្ធិទទួលបានេសវាដឹកជញ្ជូនស្រមាប់ជនពិការ
ADA អ្នក្រតូវែតជាបុគល
្គ ែដលមិនមានលទ្ធភាពេធ្វើដំេណើរ

តាមរថយន្ត្រកុង RIPTA េនៅេពលខ្លះ ឬ្រគប់េពល េដាយគាន
ជំនួយពីអ្នកដៃទ។ េគាលការណ៍ែណនាំសព
្តី ស
ី ិទទ
្ធិ ទួលបាន
េសវា េកើតេចញពីច ប់ស្តីពីពលរដ្ឋពិការអាេមរិក (ADA)។
អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការេ្របើ្របាស់េសវាដឹកជញ្ជូនស្រមាប់
ជនពិការ ្របសិនេបើអ្នកស្ថិតេនៅក្នុងចំេណាម្របេភទណា
មួយខាងេ្រកាម៖

1: អ្នកមិនអាចេ្របើ្របាស់្របព័នរ្ធ ថយន្តតាមផ្លូវេធ្វើ
ដំេណើរធម្មតាបាន។ អ្នកមិនអាចេឡើងជិះឬចុះពីរថយន្ត
្រកុង RIPTA ែដលផ្តល់ជូនបានេដាយខ្លួនឯង េនៅេពលខ្លះ
ឬ្រគប់េពល។

្របធានបទ

2: ្របព័ន្ធរថយន្តតាមផ្លូវេធ្វើដំេណើរធម្មតា មិនអាច

សិទទ
្ធិ ទួលបានេសវាដឹកជញ្ជន
ូ ជនពិការADA

េ្របើ្របាស់បាន។ អ្នកអាចេឡើងជិះ និងចុះពីរថយន្ត្រកុង

ការេ្របើ្របាស់េសវា ADA

រថយន្តដំេណើរការេនៅេលើផ្លូវេធ្វើដំេណើរេទៅកាន់េគាលេដៅ

ការផ្តលម
់ តិចល
ូ រួម និងព័តមា
៌ ន្រតឡប់

RIPTA ែដលផ្តល់ជូនបានេដាយខ្លួនឯង ប៉ុែន្តមិនមាន

ែដលអ្នកចង់េទៅ។ អ្នកដំេណើរ្របេភទេនះ ្រតូវែតេ្របើ្របាស់
ផ្លូវ/រថយន្ត RIPTA តាមែតអាចេ្របើ្របាស់បាន។ រថយន្ត

េសវារថយន្ត្រកុង RIPTA ែដលអាច

RlPTA ទាំងអស់ អាចេ្របើ្របាស់បាន។

េ្របើ្របាស់បាន

3: អ្នកមិនអាចេធ្វើដេំ ណើរេទៅមកតាម្របព័នេ្ធ ធ្វើ
ដំេណើរេនាះបាន។ អ្នកមានសានភាពពាក់ព័ន្ធនឹង
ពិការភាពជាក់លាក់មួយ ែដលរារាំងអ្នកមិនឱ េធ្វើដំេណើរ
េទៅមកចំណតរថយន្ត្រកុង េនៅេពលខ្លះ ឬ្រគប់េពលេវលា
បាន។
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េតើខ្រ្ញុំ តូវដាក់ពាក េស្នស
ើ េុំ សវាេធ្វដ
ើ េំ ណើរស្រមាប់ជនពិការ
៍
ADA តាមរេបៀបណា? ្របសិនេបើអ្នកមានអារម្មណថា
អ្នកមិនអាចេ្របើ្របាស់ RIPTA បានេដាយខ្លួនឯងេនៅេពលខ្លះ
ឬ្រគប់េពលេនាះេទ េដាយសារែតពិការភាព អ្នកអាចេស្នើដាក់
ពាក សុំទទួលយកេសវាេធ្វើដំេណើរស្រមាប់ជនពិការ ADA។



េដានឡូតពាក េស្នើសុំពីេគហទំព័រ

www.ripta.com ។


អាចេទៅទទួលយកពាក េស្នើសុំេនៅ RIPTA,705
Elmwood Ave, Providence ។



ទូរស័ព្ទេទៅកាន់កម្មវិធី The Ride Program
តាមរយៈេលខ (401) 461-9760។

្របសិនេបើអ្នក្រតូវការពាក េស្នើសុំក្នុងទ្រមង់ណាមួយែដល
អាចេ្របើ្របាស់បាន ឬក្នុងទ្រមង់ជាភាសាបរេទស ឬ
្របសិនេបើអ្នក្រតូវការជំនួយក្នុងការបំេពញពាក េស្នើសុំ
សូមទូរស័ព្តផ្តល់ពត៌មានមកដល់េយើងខ្ញុំ។

និយមន័យសំខាន់ៗ

ចេនាះេពលរថយន្តមកទទួល៖ អ្នកេធ្វើដំេណើរ្រតូវបានេគមកទទូល
េនៅចេនាះេពលណាមួយ ជាជាងការមកទទូលតាមេពលេមា៉ងកំណត់។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចទទួលដំណឹងថា េជើងេធ្វើដំេណើររបស់អ្នកេនៅចេនាះ
ពីេ មា៉ង 9:00 ្រពឹក ដល់ 9:30 ្រពឹក។ រថយន្តដ ឹក អ្នក ដំេ ណើរ អាចចាត់
ទុកថាមកទាន់េពលេវលា ្របសិនេបើវាមកដល់េពលណាមួយក្នង
ុ អំឡុង
ចេនាះេពលេនាះ។
ផ្លូវរេបៀង ADA: េសវាេធ្វើដំេណើរស្រមាប់ជនពិការ ADA ្រតូវបានផ្តល់ជូន

េតើមានអ្វេី កើតេឡើង បនាប់ពខ
ី បា
្ញុំ នដាក់ពាក េស្នស
ើ ុំ
របស់ខេ្ញុំ ដើម ទ
ី ទួលបានសិទ?
្ធ េដើម ីឱ ពាក េស្នើសុំមាន
លក្ខណៈ្រគប់្រគាន់ អ្នក្រតូវែតេឆ្លើយសំណួរទាំងអស់។ េពល
ែដលអ្នកដាក់ពាក េស្នើសុំែដលបានបំេពញ្រគប់្រគាន់ េយើង
ខ្ញុំនឹងេធ្វើការវាយតៃម្លព័ត៌មានែដលអ្នកបានផ្តលឱ
់ ។ ក្នុង
ករណីខ្លះ អាច្រតូវការព័ត៌មានបែន្ថម េដើម ីេធ្វើការវាយតៃម្ល។
េយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងអ្នក ្របសិនេបើ្រតូវការព័ត៌មានបែន្ថម។

េតើអជា
្វី សិទទ
្ធិ ទួលបានេពញេលញ ឬសិទទ
្ធិ ទួលមាន
លក្ខខណ? សិទ្ធិទទួលបានេពញេលញ មានន័យថា អ្នក
អាចេ្របើ្របាស់េសវាដឹកជញ្ជូនស្រមាប់ជនពិការ ADA បាន
រាល់ការេធ្វើដំេណើររបស់អ្នក។
សិទ្ធិទទួលបានមានលក្ខខណមានន័យថា អ្នកមិនអាចេ្របើ
្របាស់េសវារថយន្ត្រកុង RlPTA ស្រមាប់ការេធ្វើដំេណើរមួយ
ចំនួនរបស់អ្នកបាន។ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលមាក់្របែហលជាមិន
អាចេធ្វើដំេណើរេទៅកាន់ទីកែន្លងណាមួយបានេឡើយ េដាយសារ
ែត្រតូវេឡើងទីចំេណាតពីចំណតរថយន្ត្រកុង េហើយពិការភាព
បានរារាំងគាត់មិនឱ េឡើងទីចំេណាតេនាះបាន។ បុគ្គលរូបេនះ
នឹងមានសិទទ
្ធិ ទួល
បានេសវាេធ្វើដំេណើរស្រមាប់ជនពិការេទៅកាន់ទីកែន្លងណា
មួយ ប៉ុែន្តមិនអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការេធ្វើដំេណើរ្រតឡប់
ី ្ពស់េនាះមក
មកវិញេឡើយ ពីេ្រពាះគាត់អាចេធ្វើដំេណើរចុះពីទខ
កាន់ចំណតរថយន្ត្រកុងបាន។

ក្នុងរយៈចមាយ ¾ មា៉លៃនផ្លូវេធ្វើដំេណើរធម្មតា។ ផ្លូវស្រមាប់អ្នកេថ្មើេជើង
មិនមានផ្លូវរេបៀង ADA េនាះេទ។ រយៈចមាយ ¾ មា៉ល្រតូវបានកំណត់
េដាយចេនាះផ្លូវរយៈចមាយខ្លី មិនែមនកំណត់េដាយេដាយទិសេដៅ
េបើកបរេនាះេឡើយ។ ការេធ្វដ
ើ ំេណើរអាចេធើ្វេឡើងបានស្រមាប់េសវា ADA
លុះ្រតាេដើមផ្លូវ និងចុងផ្លូវេធ្វើដំេណើរស្ថិតក្នុងចេនាះផ្លូវរេបៀងេនះ។
អវត្តមាន: អ្នកេធ្វើដំេណើរ ្រតូវបានចាត់ទុកថា “អវត្តមាន” ្របសិនេបើ
គាត់បានកំណត់េពលេវលាេធ្វដ
ើ ំេណើរ េហើយមិនបានលុបវាេចាលវិញ
ឲ បានយា៉ងេហាចណាស់ 2 េមា៉ង មុនេពលេមា៉ងរថយន្តមកទទួល
មកដល់។
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្របសិនេបើខមា
្ញុំ នសិទទ
្ធិ ទួលបានការេធ្វដ
ើ េំ ណើរ េតើ
រាល់ការេធ្វដ
ើ េំ ណើរទាំងអស់របស់ខ្ញុំ នឹងអាចេធ្វេើ ឡើង
ើ េំ ណើរស្រមាប់ជនពិការ ADA ែដរ
តាមេសវាេធ្វដ
ឬេទ? េនះអា្រស័យេលើក្រមិតៃនការទទួលបានសិទ្ធិ និង
េលើសិទ្ធិទទួលបានការេធ្វើដំេណើរនីមួយៗរបស់អ្នក។ សិទ្ធិ
ទទួលបានការេធ្វើដំេណើររបស់បុគ្គលណាមាក់អាចមាន
លក្ខណៈេពញេលញ ឬមានលក្ខខណ។ ្របសិនេបើអ្នក
្រតូវបានរកេឃើញថាទទួលបានសិទ្ធិមានលក្ខខណ េនាះ
អ្នកអាចេ្របើ្របាស់េសវាេធ្វើដំេណើរស្រមាប់ជនពិការ ADA
បានស្រមាប់ែតការេធ្វើដំេណើរមួយចំនួនែតប៉ុេណាះ។
ស្រមាប់បុគល
្គ ែដលទទួលបានសិទ្ធិេពញេលញនិងមាន
លក្ខខណ សំេណើសុំេធ្វើដំេណើរនីមួយៗ ្រតូវបានវាយ
តៃម្លស្រមាប់សិទ្ធិទទួលបានេសវា ADA ចំេពាះទីកែន្លង
និងេពលេវលា។

ទទួលបានសិទេិ្ធ ធ្វដ
ើ េំ ណើរ្រគប់េជើងេធ្វដ
ើ េំ ណើរទាំងអស់?
ការេធ្វដ
ើ ំេណើរអាចេធ្វើេឡើងបាន ្របសិនេបើការេធ្វដ
ើ ំេណើរេនាះ
ចាប់េផ្តម
ើ េហើយបញ្ចប់េនៅក្នង
ុ ផ្លូវរេបៀង ADA ក្នុងរយៈចមាយ

¾ មា៉ល ក្នុងអំឡុងេពលែដលេសវារថយន្ត្រកុង RlPTA
េនៅក្នុងតំបន់េនាះអាច្រប្រពឹត្តេទៅបាន។
ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន ADA ពីេ្រពាះ
ពិការភាពរបស់អ្នករារាំងមិនឱ េធ្វើដំេណើរតាមរថយន្ត្រកុង
តាមផ្លូវធម្មតាបាន ប៉ុែន្តអាសយដានផ្ទះអ្នក មានចមាយ
មួយមា៉លពីផ្លូវែដលេនៅជិតបំផុតេនាះ។ ការេធ្វើដំេណើរេទៅ
កាន់ ឬមកពីផ្ទះរបស់អ្នក នឹងមិនអាចេធ្វើេឡើងបានស្រមាប់
េសវាកម្មេនះេនាះេឡើយ។ ឧទាហរណ៍មួយេទៀត គឺថាអ្នក
ទទួលបានសិទ្ធិ េហើយផ្ទះរបស់អ្នកមានចមាយ ½ មា៉លពី

េបើអក
្ន អាចេធ្វដ
ើ េំ ណើរតាមរថយន្ត
្រកុងតាមផ្លវូ ធម្មតាបានេនាះអ្នក្រតូវែត
េធ្វដ
ើ េំ ណើរតាមរថយន្ត្រកុងេនាះ។
្របសិនេបើអ្នក្រតូវបានេគកំណត់ថាទទួលបានសិទ្ធិមាន
លក្ខខណ បទប

្របសិនេបើខទ
្ញុំ ទួលបានសិទ្ធិ េតើេហតុអបា
្វី នជាខ្ញម
ុំ ន
ិ អាច

តិសាមញ្ញែដលអ្នក្រតូវចងចាំមាន៖

្របសិនេបើខ្ញុំអាចេធ្វើដំេណើរតាម RlPTA េនាះខ្ញុំ្រតូវែតេធ្វើ
ដំេណើរតាម RlPTA។ េនៅេពលែដលអ្នក្រតូវបានកំណត់
ថាមានសិទ្ធិទទួលបាន េយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនលិខត
ិ ទទួល
បានសិទ្ធិេនាះេទៅឱ អ្នក។ រាល់ការដាក់កំហិតចំេពាះការ
េ្របើ្របាស់ែដលមានលក្ខខណ នឹង្រតូវបានកត់សមា្គល់េនៅ
ក្នុងលិខិតេនាះ េហើយវាជាែផ្នកមួយៃនកំណត់្រតារបស់
អ្នក។ បុគ្គលិកកម្មវិធី RIde អាចជួយអ្នកកំណត់ពីការ

ផ្លូវរថយន្ត្រកុង ែដលដំេណើរការរហូតដល់េមា៉ង 6:00 លាច
េរៀងរាល់ៃថ្ង េលើកែលងៃថ្ងចង
ុ សបាហ៍។ ក្នុងករណីេនះ ការេធ្វើ
ដំេណើរពីផ្ទះរបស់អ្នក អាចេធ្វើេទៅបានរហូតដល់េមា៉ង 6:00
លាច េរៀងរាល់ៃថ្ង េលើកែលងែតៃថ្ងចុងសបាហ៍ែតប៉ុេណាះ។

េតើសទ
ិ ទ
្ធិ ទួលបានរបស់ខមា
្ញុំ នរយៈេពលដល់េពល

ប៉នា
ុ ន? ការទទួលបានសិទ្ធេធ្វើដំេណើររបស់ខ្ញុំល្អពិេសស
ស្រមាប់រយៈេពល្របាំឆាំ។ ក្នុងករណីខ្លះ ការទទួលបាន
សិទ្ធិេធ្វើដំេណើរ អាចអា្រស័យេលើសានភាពបេណា្ដះអាសន្ន
ដូចជាក្នុងករណី្រគិច្រតគាកជាេដើម ដូេច្នះវាជាលក្ខខណ
បេណា្ដះអាសន្នែតប៉ុេណាះ។ បនាប់ពីការទទួលបានសិទ្ធិ
េធ្វើដំេណើររបស់អ្នកអស់សុពលភាព អ្នក្រតូវេធ្វើការេស្នើសុំ
សារជាថ្មី ្របសិនេបើអ្នកគិតថា អ្នកេនៅែតអាចទទួលបាន
សិទ្ធិេនាះ។

េធ្វើដំេណើរណាខ្លះែដលអ្នកទទួលបានសិទ្ធិេធ្វើដំេណើរតាម
េសវាេធ្វើដំេណើរស្រមាប់ជនពិការ ADA េហើយការេធ្វើ
ដំេណើរណាខ្លះែដលអ្នក្រតូវេធ្វើដំេណើរតាម RIPTA។
9 មគ្គេទសក៍ធនធាន RIPTA ADA
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្របសិនេបើេគបដិេសធការទទួលបានសិទេ្ធិ ធ្វដ
ើ េំ ណើររបស់
ខ្ញុំ េតើខអា
្ញុំ ចេធ្វកា
ើ រប្តង
ឹ តវា៉បានែដរឬេទ? ្របសិនេបើអ្នក្រតូវ
បានបដិេសធការទទួលសិទ្ធិេធ្វើដំេណើរ អ្នកអាចេធ្វើការប្តឹងតវា៉
បាន។ អ្នក្រតូវដាក់ពាក បណ្ដឹងតវា៉ ក្នុងអំឡុងេពល 60 ៃថ្ង
បនាប់ពីទទួលបានការបដិេសធ។ េពលែដលេយើងខ្ញុំទទួលបាន
សំេណើប្តឹងតវា៉របស់អ្នក េយើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកពីេពល
េវលានិងទីកែន្លងៃនសវនាការរបស់អ្នក។ អ្នក្រតូវបានេលើកទឹក
ចិតយា
្ត ៉ងខាំង ឱ ចូលរួមក្នុងសវនាការប្តង
ឹ តវា៉េនាះ ប៉ុែន្តវត្តមាន
របស់អ្នកមិនចាំបាច់េឡើយ។ ្របសិនេបើអ្នកចូលរួម អ្នកអាចនាំ
បុគ្គលណាមាក់មកជាមួយេដើម ីជួយអ្នកក្នុងការេធ្វើបទបងាញ

េដើម ីឲ អ្នកអាចទទួលបានការកាត់ក្តីមួយែដលេពញេលញ
និងយុត្តិធម៌។ អ្នកពិនិត បណ្ដឹងតវា៉្រតូវពិនិត េមើលេលើសិទ្ធិ
របស់អ្នកក្នុងការរក ការសងាត់ផងែដរ។

ចុះ្របសិនេបើខចា
្ញុំ កេចញពីរដ្ឋ RHODE ISLAND
េហើយ្រតូវការេសវាេធ្វដ
ើ េំ ណើរស្រមាប់ជនពិការ ADA
វិញ? ដរាបណាអ្នកទទូលបានការប

ក់ពី ADA ឱ េ្របើ

្របាស់េសវាដឹកេធ្វើដំេណើរស្រមាប់ជនពិការ អ្នកក៏េនៅែត
មានសិទ្ធិទទួលបានេសវាេធ្វើដំេណើរស្រមាប់ជនពិការេនាះ
េនៅក្នុងរដ្ឋេផ ងេទៀតផងែដររហូតដល់ 21 ៃថ្ង។ សូមទំនាក់

ពីបណ្ដឹងតវា៉របស់អ្នក។

ទំនងទីភាក់ងារដឹកអ្នកដំេណើរក្នុងតំបន់ ស្រមាប់ព័ត៌មាន

បុគ្គលិក RIde នឹងចូលរួមក្នុងសវនាការេនាះ េដើម ីពន ល់ពី

របស់េគ អំពីៃថ្លឈ្នួល អំពីេពលេវលាដំេណើរការ និងតារាង

មូលេហតុែដលពួកេគបដិេសធសិទ្ធិទទួលបានេនាះេហើយអ្នក

េពលេវលា។

បែន្ថម មុនេពលេធ្វើដំេណើរ។ ពួកេគនឹងពន ល់ពីការេរៀបចំ

នឹង្រតូវផ្តល់េពលេវលា េដើម ីពន ល់ពីមូលេហតុែដលអ្នកយល់
ថា អ្នកអាចទទួលបានសិទ្ធិេនាះ។ ្របសិនេបើចាំចាច់ សូមអនុ
តឱ េយើងខ្ញុំដឹងថាេតើអ្នក្រតូវការអ្នកបកែ្របភាសាបរេទស
ឬអ្នកបកែ្របស្រមាប់អក
្ន ថ្លង់ ឬពិបាកក្នុងការសាប់ែដរ ឬេទ។

Ride នឹងេរៀបចំេសវាបកែ្របជូនអ្នក េដាយឥតគិតៃថ្ល។ អ្នក
ក៏្របែហលជាអាចេស្នើសុំការេធ្វើដំេណើរេទៅមកសវនាការេដាយ
ឥតគិតៃថ្លផងែដរ។

អ្នកេធ្វដ
ើ េំ ណើរ
មកពីខាងេ្រកៅរដ្ឋ
េតើខអា
្ញុំ ចេ្របើ្របាស់េសវា RIDE បានែដរឬេទ ្របសិន

េតើពត
័ មា
៌ នផាល់ខន
្លួ របស់ខ្ញុំ ្រតូវបានរក ជាការសងាត់

េបើខគ
្ញុំ ជា
ឺ អ្នកេធ្វដ
ើ េំ ណើរកំសាន្តេនៅរដ្ឋ RHODE

ែដរ ឬេទ? បាទ/ចាស។ រាល់ព័ត៌មានផាល់ខ្លួនទាំងអស់្រតូវ

ISLAND? បុគ្គលែដលទទូលបានការប

បានរក ជាការសងាត់ េហើយមានែតព័ត៌មានសម្រសបែដល

ែដលេធ្វើដំេណើរកំសាន្តមកពីរដ្ឋដៃទេទៀត នឹងទទួលបាន

ចាំបាច់ស្រមាប់ផ្តល់ជូនេសវាដឹកជញ្ជូនែតប៉ុេណាះ ្រតូវបាន
ែចករែលកជាមួយអ្នកផ្តល់េសវាដឹកជញ្ជូន។ ការិយាល័យ
កម្មវិធី RIde ្រតូវរក ទុកព័ត៌មានែដលអ្នកផ្តល់ជូនពាក់ព័ន្ធ
នឹងពាក្យេស្នើសុំ បទសមាសន៍ ឬពីការប

ក់ែផ្នកេវជ្ជ

សា្រស្តែតប៉ុេណាះ។ ្របសិនេបើអ្នកេធ្វើការប្តឹងតវា៉ ព័ត៌មាន
េនះនឹង្រតូវបានែចករែលកជាមួយអ្នកពិនិត បណ្ដឹងតវា៉
9 មគ្គេទសក៍ធនធាន RIPTA ADA

ក់ពី ADA

េសវាបេ្រមើជូនរហូតដល់រយៈេពល 21 ៃថ្ង េនៅក្នុងអំឡុង
េពលពន ដប់ពីរែខជាបន្តបនាប់។ េបើអ្នក្រតូវការេសវា
េលើសពី 21 ៃថ្ង អ្នក្រតូវដាក់ពាក េស្នើសុំការទទួលបានសិទ្ធិ
េ្របើ្របាស់េសវា RlPTA ADA។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម
សូមទូរស័ព្ទេទៅេសវា RIde តាមេលខ (401) 461-9760
ឱ បានមុនការេធ្វើដំេណើរកំសាន្តរបស់អ្នកមកដល់។
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ការេ្របើ្របាស់េសវា ADA
សូមេមើលេសៀវេភៅែណនាំអ្នកេ្របើ្របាស់េសវា
ADA ស្រមាប់ព័ត៌មានលម្អិតបែន្ថមពី
ការេ្របើ្របាស់េសវា ADA។
េនះគឺជាចំណុចមួយចំនួនែដល្រតូវចងចាំអំពីេសវាេធ្វើ
ដំេណើរស្រមាប់ជនពិការ ADA ។

ជំនយ
ួ : ជំនួយរួមមានដូចខាងេ្រកាម ប៉ុែន្តមិនកំណត់ចំេពាះ៖

 ការផ្តល់ជូនអ្នកេធ្វើដំេណើរែដលមិនអាចេដើរបាន នូវ
ឧបករណ៍ទប់ៃដរក ជំហរឱ នឹង ឬជំនួយសម្រសប
ស្រមាប់ការេដើរេផ ងេទៀត ឬជេណ្ដើរ។

 ការជួយអ្នកែដលេ្របើ្របាស់រេទះរុញេធ្វើដំេណើរចុះ
ទីជ្រមាល និងេធ្វើដំេណើរេទៅ/មក ្រចកទារធំ។

 ការជួយនាំផ្លូវដល់អ្នកែដលមានកំេសាយគំេហើញឲ
េធ្វើដំេណើរេទៅ/មក្រចកទារធំ។
ចេនាះេពលរថយន្តមកទទួល: អ្នកគួរែតេ្រតៀមខ្លួនឱ រួចរាល់

េពលេវលា និងទីតាង
ំ ៃនេសវាេធ្វដ
ើ េំ ណើរស្រមាប់ជន

េដើម ីឱ េគមកទទួលេនៅេពលណាមួយ ក្នុងអំឡុងេពលមក

េវលាដូចគានឹងេសវាេធ្វើដំេណើរេលើផ្លូវធម្មតា ែដលបាន

ដល់មុនចេនាះេពលរថយន្តមកទទួលែដលបានកំណត់។

េសវារថយន្ត្រកុងដំេណើរការៃថ្ងអាទិត េនាះវាក៏នឹងមានេសវា

ប៉ុែន្តអ្នក្រតូវែតេឡើងរថយន្តេនៅចេនាះេពលរថយន្តមកទទួល

រយៈចមាយ ¾ មា៉លជុំវិញផ្លូវេធ្វើដំេណើរធម្មតា។ ផ្លូវស្រមាប់

ែដលអ្នកេបើកបរបានមកដល់ អ្នកអាច្រតូវបានេគ្របកាសថា

ពិការ : េសវា ADA ្រតូវបានផ្តល់ជូនតាមតំបន់ និងេពល
កំណត់ RlPTA ែដរ។ ឧទាហរណ៍ ្របសិនេបើតប
ំ ន់មួយមាន

ADA ផងែដរ។ េសវា ADA ្រតូវបានផ្តលជ
់ ូនក្នុងផ្លូវរេបៀងេនៅ

អ្នកេថ្មើរេជើង និងការេធ្វើដំេណើរតាមផ្លូវហាយេវ មិនគិតបញ្ចូល

ក្នុងលក្ខខណត្រមូវរបស់ ADA េនាះេឡើយ។

ៃថ្លឈល
្នួ ADA: ៃថ្លឈ្នួល ADA គឺេស្មើនឹងពីរដងៃនៃថ្ល

ឈ្នួលេសវាដំេណើរការេនៅេលើផ្លូវេធ្វើដំេណើរធម្មតា។ កុមារ

ែដលមានអាយុ្របាំឆាំ និងតិចជាងេនះ អាចេធ្វដ
ើ ំេណើរ

េដាយមិនចាំបាច់បង់ៃថ្លឈ្នួល េដាយមានមនុស វ័យជំទង់
េធ្វើដំេណើរបង់ៃថ្លឈ្នួលេនៅជាមួយ។ ខណៈែដលអ្នកជំនួយ

ការែថទាំផាល់ខ្លួន (PCA) អាចេធ្វើដំេណើរអមជាមួយេដាយ

រថយន្តមកទទួល 30 នាទី។ ជួនកាល អ្នកេបើកបរអាចមក
អ្នកមានជេ្រមើសចាកេចញមុនេមា៉ង ឬឱ អ្នកេបើកបររង់ចាំ
មកដល់។ ្របសិនេបើអ្នកមិនទាន់េ្រតៀមខ្លួនរួចរាល់េនៅេពល
“អវត្តមាន” េហើយអ្នកេបើកបរនឹងចាកេចញេទៅេចាល។

អ្នកេបើកបរមិនអនុ

តឱ ៖

 ចូលេទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកេធ្វើដំេណើរ។
 ផ្តល់ជំនួយែថទាំផាល់ខ្លួនណាមួយេឡើយ ដូចជា
ជួយការេស្លៀកពាក់ជាេដើម។

 េលើក ឬបីអ្នកេធ្វើដំេណើរ។
 ជួយអ្នកេធ្វើដំេណើរែដលេ្របើ្របាស់រេទះរុញេធ្វើដំេណើរ
េឡើង ឬចុះ។

មិនចាំបាច់បង់ៃថ្លឈ្នួល យា៉ងេហាចណាស់ក៏្រតូវមានអ្នក

្ន េធ្វដ
ើ ំេណើរេដាយចុះេឆ្លៀតេធ្វើកិចកា
្ច រដៃទេទៀត
 រង់ចាំអក

្រតូវែតបង់ េនៅេពលែដលមនុស េពញវ័យេធ្វើដំេណើរក្នុងនាម

 េដើរអមអ្នកេធ្វើដំេណើរែដលេចញផុតពីកែន្លងទទួលេភ្ញៀវ

ដូចគាេនះែដរ អ្នកដំេណើរពីរនាក់ មិនអាចទាមទារសិទ្ធិេធ្វើ

 ទទួលយកលុយទឹកែត ឬ្របាក់រងាន់េផ ងៗ។

ដំេណើរណាមាក់្រតូវែតបង់ៃថ្លឈ្នួលេពញែដរ។ ៃថ្លឈ្នួល

ជា PCA របស់កុមារែដលឥតបង់ៃថ្លឈ្នួលេធ្វើដំេណើរេនាះ។

ជាគាេទៅវិញេទៅមកជា PCA េដើម ីេគចពីការបង់ៃថ្លឈ្នួល
បានេឡើយ។
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ដូចជាេនៅតាមមា៉សុីន ATM ឬឱសថសានជាេដើម។
ឬទារមុខរថយន្ត។

 េដើរបំេពញកិច្ចការឱ អ្នកេធ្វើដំេណើរ ដូចជាការេទៅ
យកេវជ្ជប

ជាេដើម។
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អនុ

តឱ េយើងខ្ញដ
ុំ ង
ឹ ពីរេបៀបែដលេយើងខ្ញេុំ ធ្វកា
ើ រ

ពាក បណ្ដង
ឹ និងពាក សរេសើរ
េយើងខ្ញុំេលើកទឹកចិត្តអ្នកក្នុងការផ្តល់ដំណឹងដល់កម្មវិធី

RIde ពីេពលែដលអ្នកទទួលបានេសវាមានលក្ខណៈ
ល្អពិេសស និងពីេពលែដលេសវារបស់អ្នកមិនបានល្អ។
្របសិនេបើអ្នកចង់ដាក់ពាក បណ្ដឹងផ្លូវការ ឬពាក
សរេសើរពីចំណុចណាមួយៃនេសវារបស់េយើងខ្ញុំ
អ្នកអាច៖

គណៈកមាធិការ្របឹក េយាបល់សព
្តី កា
ី រដឹកជញ្ជន
ូ

(ATAC)

ATAC គឺជាអង្គភាព្របឹក េយាបល់មួយស្រមាប់អ្នកេធ្វើ
ដំេណើរ អ្នកតំណាងទីភាក់ងារ និងអ្នកេផ ងៗេទៀត េដើម ី
ផ្តល់មតិេយាបល់េទៅដល់េសវា RIPTA ទាំងអស់ រួមមាន
កម្មវិធី RIde និងេសវារថយន្ត្រកុងែដលដំេណើរការេនៅេលើ
ផ្លូវែដលបានកំណត់ធម្មតា។ ATAC េធ្វើការជួប្របជុំជា្របចាំ
េដើម ីពិភាក និងផ្តល់មតិេយាបល់ដល់ RIPTA។ េដើម ី

1. អ៊ីែម៉លេទៅកាន់ RideProgram@ripta.com។

ចូលរួម សូមទូរស័ព្ទេទៅកាន់ RIPTA តាមរយៈេលខ (401)

2. េគហទំព័រេយើងខ្ញុំ www.ripta.com។

784-9500 ែខ រទូរស័ព្ទបន្ត 242។

3. េផ្ញើតាមៃ្របសណីយ៍េទៅកាន់:

ការអេង្កតពីអក
្ន េធ្វដ
ើ េំ ណើរ

េសវាបេ្រមើអតិថិជនរបស់ RIde
705 Elmwood Avenue
Providence, Rl 02907

4. ទូរស័ព្ទមកកាន់េយើងខ្ញុំេដាយផាល់តាមរយៈេលខ
(401) 461-9760។
េពលែដលអ្នកទូរស័ព្ទ ឬសរេសរលិខិតមកកាន់េយើងខ្ញុំ
សូមផ្តល់ព័ត៌មានឱ បានលម្អិតតាមលទ្ធភាពែដលអាច
េធ្វើបាន ដូចជាកាលបរិេច្ឆទនិងេពលេវលាៃនការមកទទួល
ឬចុះពីរថយន្ត សាកេលខរថយន្ត េឈាះអ្នកេបើកបរជា
េដើម។ ព័ត៌មានែដលអ្នកផ្តល់ឱ កាន់ែតេ្រចើន េធ្វើឱ េយើង
ខ្ញុំកាន់ែតអាចេធ្វើការ្រសាវ្រជាវពីពាក បណ្ដឹង និងពិនិត
េមើលពីពាក សរេសើររបស់អ្នកបានកាន់ែត្របេសើរេឡើង។
េយើងខ្ញុំនឹងតាមដានពាក បណ្ដឹងរបស់អ្នក េហើយេឆ្លើយ
តបេទៅអ្នកវិញ ែដលជាធម្មតាក្នង
ុ អំឡុងេពល 14 ៃថ្ង។
េយើងខ្ញុំ ក៏ទទួលយកនូវពាក សរេសើរ និងពាក
បណ្ដឹងអនាមិកផងែដរ។
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េយើងខ្ញុំ ក៏អាចទំនាក់ទំនងអ្នកម្តងមា្កលផងែដរ ែដល ជា

ែផ្នកមួយៃនការអេង្កតៃចដន េដើម ីសាកសួរអ្នកអំពីេសវាែដល
អ្នកបានទទួល។ ការទំនាក់ទំនងេនាះ នឹងេធ្វើេឡើងតាមរយៈ

ទូរស័ព្ទ ឬការេផ្ញើតាមៃ្របសណីយ៍ US ែតប៉ុេណាះ។ អ្នក
នឹងមិន្រតូវបានសាកសួរពីព័ត៌មានផាល់ខ្លួនេនាះេឡើយ

េហើយអ្នកមិនគួរផ្តល់ព័ត៌មានផាល់ខ្លួន ែដលអ្នកមិនចង់
ែចករែលកេនាះេទ។ ការចូលរួមក្នុងការអេង្កត គឺេធ្វើេឡើង
េដាយស្ម័្រគចិត្តទាំង្រសុង។

្របសិនេបើអ្នកេឆ្លើយសំណួរការអេង្កតរបស់េយើងខ្ញុំ េឈាះ
របស់អ្នកនឹងមិន្រតូវបានេ្របើ្របាស់េនៅក្នុងព័ត៌មានណា

មួយែដលេយើងខ្ញុំ ផ ព្វផ យជាសាធារណៈេនាះេឡើយ។
ព័ត៌មានែដលេយើងខ្ញុំ្របមូលពីអ្នកអំពីេសវារបស់េយើងខ្ញុំ

គឺ្រតូវបានេ្របើ្របាស់ េដើម ីជួយេយើងខ្ញុំក្នុងការេរៀបចំេសវាថ្មី

ឬែកលម្អេសវាែដលមាន្រសាប់ែតប៉ុេណាះ។ កម្មវិធី RIde
គានមានបំណងលក់ផលិតផល ឬេសវាណា
មួយដល់អ្នកេឡើយ។
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េសវារថយន្ត្រកុង RIPTA ែដលមានដំេណើរការ
េដាយសារអ្នកេធ្វើដំេណើរតាមេសវាដឹកជញ្ជូនស្រមាប់ជនពិការ

អ្នកដំេណើរការរថយន្ត្រកុងនឹងខិតខំបញ ប់រថយន្តេនៅេលើ

ADA ជាេ្រចើនេ្របើ្របាស់េសវា RlPTA េផ ងេទៀត ស្រមាប់

ចិេញ្ចើមថ្នល់្រតង់ចំណតឡាន្រកុង។ ្របសិនេបើពួកគាត់មិន

ការេធ្វើដំេណើររបស់ខ្លួន េយើងខ្ញុំកំពុងបន្តផ្តល់ជូន នូវទិដ្ឋភាព

មានលទ្ធភាពបញ ប់រថយន្តេនៅ្រតង់ចិេញ្ចើមថ្នល់េនាះេទ ពួក

រួមស្តីពីេសវារថយន្ត្រកុង RlPTA ែដលមានដំេណើរការ។

គាត់នឹងឱ អ្នកេឡើងជិះ ឬចុះពីរថយន្តេនៅ្រតង់កែន្លងែក រ

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័ររបស់

េនាះែដលមានសុវត្ថិភាពជាងេនះ។

RIPTA តាម www.ripta.com ឬទូរស័ព្ទេទៅកាន់េលខ
(401) 781-9400។

េសវារថយន្ត្រកុង RIPTA ែដលមានដំេណើរការ
រថយន្ត្រកុង RlPTA ទាំងអស់ គឺអាចេ្របើ្របាស់បាន។
រថយន្ត្រកុង RlPTA និង្រតូេឡទាំងអស់ បំពាក់េទៅេដាយ៖



សមត្ថភាពក្នុងការបនាបចុះ េដើម ីេធ្វើឱ ការេឡើង
ជិះរថយន្តមានភាពកាន់ែតងាយ្រសួល។



ឧបករណ៍ស្រមាប់េឡើង (េលើរថយន្ត្រកុងែដល
មានបាតក្រមាលខ្ពស់) ឬឧបករណ៍ស្រមាប់ចុះ
(េលើរថយន្តែដលមានបាតក្រមាលទាប)។



កែន្លងសុវត្ថិភាពពីរស្រមាប់ឧបករណ៍បំលាស់ទី
េដាយកង់។



សាកស

ទិសេដៅេធ្វើដំេណើរែដលភ្លឺច ស់ និង

ងាយ្រសួលអាន។



កែន្លងអង្គយ
ុ អាទិភាពេនៅជិតែផ្នកខាងមុខៃនរថយន្ត។

អតិថិជនទាំងអស់ មានសិទ្ធិេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍ែដលមាន
(ដូចជាឧបករណ៍ស្រមាប់ចុះ និងឧបករណ៍ស្រមាប់េឡើង
ជាេដើម)។
សត្វផ្តល់ជំនួយ ែតង្រតូវបាន
សាគមន៍េនៅេលើរថយន្តនិង
្រទព សម ត្តិរបស់ RIPTA។
15 មគ្គេទសក៍ធនធាន RIPTA ADA

អ្នកដំេណើរការរថយន្ត្រកុង ជាញឹកញាប់ឱ អតិថិជនែដល
េ្របើ្របាស់ឧបករណ៍បំលាស់ទីេដាយកង់េឡើងរថយន្តមុន
អតិថិជនេផ ងៗេទៀត។
វាគឺជាេគាលនេយាបាយរបស់ RIPTA េដើម ីេធ្វើឱ
ឧបករណ៍បំលាស់ទីេដាយកង់ទាំងអស់មានសុវត្ថិភាព
អំឡុងេពលេនៅេលើរថយន្ត្រកុង។
អ្នកដំេណើរការរថយន្ត្រកុង នឹងជូនដំណឹងពីេលខផ្លូវ និង
ទិសេដៅៃនរថយន្ត្រកុង ្រពមទាំងចំណុចេផ្ទរេជើងេធ្វើ ដំេណើរ
សំខាន់ៗ និងទីតាំងឈប់។

កម្មវធ
ិ ស
ី ប
ំ ្រុ តរថយន្ត្រកុងស្រមាប់មនុស វ័យ
ចំណាស់ និងមនុស ពិការ

មនុស វ័យចំណាស់ (អាយុ 65 ឆាំេឡើង) ែដលមានអត្ត

ស

ណបណ្ណេនៅមានសុពលភាព និងមនុស ពិការអាច

ទទួលបានសំបុ្រតរថយន្ត្រកុងក្នុងតៃម្លពាក់កណា្ដល ឬ

េដាយឥតគិតៃថ្ល។ ស្រមាប់

ព័ត៌មានបែន្ថមពីរេបៀបដាក់

ពាក េស្នើសុំ និងការេ្របើ្របាស់
សំបុ្រតរថយន្តក្នុងតៃម្លពាក់

កណា្ដល ឬេដាយឥតគិតៃថ្ល
របស់ RlPTA សូមទូរស័ព្ទ

េទៅកាន់ RlPTA តាមេលខ

(401) 781-9400។
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