ໂຄງການບ ັດຂີ່ ລ ົດເມ
ລາຄາຫຼຸ ດ

ໂຄງການບ ັດຂີ່ ລ ົດເມລາຄາຫຼຸ ດສາລ ັບຜອ
ູ້ າວຼຸໂສ ແລະ ຄ ົນພິການ
ຈຼຸດປະສ ົງ
ູ້ ໄປ)
ໂຄງການບ ັດຂີ່ ລດ
ົ ເມລາຄາຫຼຸ ດຂອງ RIPTA (“ໂຄງການ”) ເຮັດໃຫຜ
ູ້ ອ
ູ້ າວຼຸໂສ (ອາຍຼຸ 65 ປຂນ
ູ້ ລວມກ ັນວາີ່ “ບຼຸກຄ ົນທີ່ ມສິດ”) ສາມາດຂີ່ ລ ົດຂ ົນສີ່ ງົ ໃນລະບ ົບຂອງ
ແລະ ບຼຸກຄ ົນທີ່ ມຄວາມພິການ (ເອນ
RIPTA ໄດດ
RIPTA ການ ົດຕາມສິດອານາດ
ູ້ ວ
ູ້ ຍຄາີ່ ໂດຍສານລາຄາຫຼຸ ດ, ເຊິີ່ ງຄາີ່ ໂດຍສານແມນທາງ
ີ່
ຂອງຕ ົນເອງ ເພີ່ ອການ ົດຄາີ່ ໂດຍສານ ພາຍໃຕກ
ູ້ ົດໝາຍທົີ່ວໄປຂອງລ ັດໂຣດໄອແລນ (Rhode Island
General Laws) § 39-18-4. ເພີ່ ອໃຫມ
ັູ້ ອ
ູ້ ເງີ່ ອນໄຂໄດຮ
ູ້ ັບຄາີ່ ໂດຍສານລາຄາຫຼຸ ດ, ບຼຸກຄ ົນນນຕ
ູ້ ງໄດມ
ູ້
ູ້ ັດໃຫ,ູ້ ເຊິີ່ ງຈະລບ
ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມລາຄາຫຼຸ ດຕາມທີ່ ໂຄງການນຈ
ົ ລາູ້ ງທຼຸກໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂນ
ັ ູ້
ຕອນດາເນນການທີ່ ມຢກ
ີ່ ອ
ີ່ ນນນັູ້ ກຽີ່ ວກ ັບຄາີ່ ໂດຍສານລາຄາຫຼຸ ດ. ໂຄງການປະກອບມເອກະສານສະບ ັບນ ູ້
ແລະ ເອກະສານປະກອບຄ ັດຕິດ A, B, ແລະ C.
ການມສິດໃນໂຄງການ
ີ່ ັ ນ:ູ້
ບຼຸກຄ ົນອາດຈະໄດຮ
ູ້ ັບຄ ັດເລອກເຂົູ້າໃນໂຄງການຕາມເງີ່ ອນໄຂດງ


ການໄດຮ
ູ້ ັບຄ ັດເລອກວາີ່ ເປັນຜອ
ູ້ າວຼຸໂສ. ເພີ່ ອໄດຮ
ູ້ ັບຄ ັດເລອກເປັນຜອ
ູ້ າວຼຸໂສ, ບຼຸກຄ ົນຕາີ່ ງໆຕອ
ູ້ ງ
ສະແດງຫ ັກຖານກຽີ່ ວກ ັບອາຍຼຸ

ແລະ

ູ້ ນປະຈາຕ ົວ
ຫກ
ັ ຖານຂມ

ຕາມຄາຮອ
ູ້ ງຂອງຜອ
ູ້ າວຼຸໂສທີ່

ເປັນເອກະສານປະກອບ A ທີ່ ຄ ັດຕິດມາກ ັບເອກະສານສະບ ັບນ.ູ້


ການໄດຮ
ູ້ ັບຄ ັດເລອກເປັນບຼຸກຄ ົນທີ່ ມຄວາມພິການ. ເພີ່ ອຈະໄດຮ
ູ້ ັບຄ ັດເລອກໃຫເູ້ ປັນບຼຸກຄ ົນ ທີ່ ມ
ູ້ ນປະຈາຕ ົວ ແລະ ຕອ
ຄວາມພິການ, ບຼຸກຄ ົນຕາີ່ ງໆຕອ
ັ ຖານກຽີ່ ວກ ັບຂມ
ູ້ ງສະແດງຫກ
ູ້ ງປະກອບຂູ້
ມນຕາມທີ່ ການ ົດໄວ ູ້ ຢໃີ່ ນຄາຮອ
ູ້ ງສາລ ັບບຼຸກຄ ົນທີ່ ມຄວາມພິການ,

ເປັນເອກະສານປະກອບ

B

ທີ່ ຄ ັດຕິດມາກ ັບເອກະສານສະບ ັບນ.ູ້
ບຼຸກຄ ົນຜມ
ູ້ ສິດໄດຮ
ູ້ ັບເປັນຜອ
ູ້ າວຼຸໂສ ຫ ບຼຸກຄ ົນທີ່ ມຄວາມພິການ ຕາມການຄ ັດເລອກຈະມສິດໄດຮ
ູ້ ັບ “ບ ັດ
ຂີ່ ລ ົດເມແບບບີ່ ຈາກ ັດເວລາ (All Day Pass)” ຫ “ບ ັດຂີ່ ລດ
ົ ເມແບບຈາກ ັດເວລາ (Limited Day
1

Pass).”1 ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມແບບບີ່ ຈາກ ັດເວລາ ຈະອະນຼຸຍາດໃຫບ
ຼຸ ຄ ົນທີ່ ມສິດຂີ່ ລ ົດເມ RIPTA ໄດທ
ຼຸ ເວລາ
ູ້ ກ
ູ້ ກ
ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມແບບຈາກ ັດເວລາ

ໃນລາຄາຫຼຸ ດ.

ຈະອະນຼຸຍາດໃຫບ
ຼຸ ຄ ົນທີ່ ມສິດຂີ່ ລ ົດເມ RIPTA ໄດໃູ້ ນ
ູ້ ກ

ລາຄາຫຼຸ ດໃນລະຫວາີ່ ງຊີ່ວົ ໂມງທີ່ ມຄ ົນຂີ່ ບີ່ ຫາຍ. ຊີ່ວົ ໂມງທີ່ ມຄ ົນຂີ່ ບີ່ ຫາຍແມນ:
ີ່
ວ ັນທາມະດາ:

ກອ
ີ່ ນ 7:00 ໂມງເຊົູ້ າ; ລະຫວາີ່ ງ 9:00 ໂມງເຊົູ້ າ ຫາ 3:00 ໂມງແລງ; ແລະ

ຫ ັງຈາກ 6:00 ໂມງແລງ.
ວ ັນເສົາ, ວ ັນອາທິ ດ ແລະ ວ ັນພັກ: ໝດ
ົ ມ.ູ້
ູ້ ກ ັບລາຍຮ ັບ
ເງີ່ ອນໄຂການ ົດການໄດຮ
ູ້ ັບສິດຂນ
ບຼຸກຄ ົນທີ່ ຈະມສິດໄດບ
ົ ເມແບບບີ່ ຈາກ ັດເວລາ
ູ້ ັດຂີ່ ລດ

ຫ

ບ ັດຂີ່ ລດ
ົ ເມແບບຈາກ ັດເວລາ

ູ້ ກ ັບ
ແມນຈະຂ
ນ
ີ່

ລາຍຮ ັບຂອງບຼຸກຄ ົນນນ.
ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມແບບບີ່ ຈາກ ັດເວລາຈະມໃຫກ
ັ ູ້
ູ້ ັບບຼຸກຄ ົນຜມ
ູ້ ສິດ ເຊິີ່ ງກີ່ ຄຜທ
ູ້ ີ່ ມລາຍຮ ັບ
ຕາີ່ ກວາີ່ ລະດ ັບການທົດສອບຄາີ່ ສະເລຍ
ີ່ ຂອງລາຍຮ ັບ

ທີ່ ຫອ
ູ້ ງການບລິຫານສຼຸຂະພາບ

ແລະ

ມະນຼຸດ

(Executive Office of Health and Human Services ຫ EOHHS) ຂອງລ ັດໂຣດໄອແລນກາ
ນ ົດ. ລະດ ັບການທົດສອບຄາີ່ ສະເລຍ
ບ ັນການ ົດໄວທ
ີ່ ແມນປະຈຼຸ
ີ່
ູ້ ີ່ 200% ຂອງລະດ ັບຄວາມທຼຸກຍາກຂອງ
ລ ັດຖະບານກາງ.2 ບ ັດຂີ່ ລດ
ົ ເມແບບຈາກ ັດເວລາຈະມໃຫກ
ູ້ ັບບຼຸກຄ ົນຜມ
ູ້ ສິດ ເຊິີ່ ງກີ່ ຄຜມ
ູ້ ລາຍຮ ັບສງກວາີ່ ລະ
ດ ັບການທົດສອບຄາີ່ ສະເລຍ
ີ່ .
ເພີ່ ອທີ່ ຈະໄດຮ
ູ້ ັບຄ ັດເລອກ
ການໄດຮ
ູ້ ັບສິດຈາກລາຍຮ ັບ

ໃຫໄູ້ ດບ
ູ້ ັດຂີ່ ລ ົດເມແບບບີ່ ຈາກ ັດເວລາ,
(Income

Eligibility

ບຼຸກຄ ົນທີ່ ມສິດຕອ
ູ້ ງປະກອບຄາຮອ
ູ້ ງ

Application)

ຢໃີ່ ນເອກະສານປະກອບ

C

ທີ່ ຄ ັດຕິດມາພອ
ູ້ ມເອກະສານສະບ ັບນ.ູ້
ຄາີ່ ໂດຍສານລາຄາຫຼຸ ດສາລ ັບຜເູ້ ຂົູ້າຮວ
ີ່ ມ
ບຼຸກຄ ົນຜທ
ົ ລູ້ຈະມເງີ່ ອນໄຂ
ູ້ ີ່ ເດນທາງຮວ
ີ່ ມກ ັບ ແລະ ຊວ
ີ່ ຍບຼຸກຄ ົນທີ່ ມສິດ ເຊິີ່ ງເປັນຜຕ
ູ້ າບອດ ຫ ຜທ
ູ້ ີ່ ໃຊລ
ູ້ ດ
ໄດຮ
ູ້ ັບຄາີ່ ໂດຍສານໃນລາຄາຫຼຸ ດ.

ບ ັດຂີ່ ລດ
ວາີ່ ຜູ້
ົ ເມທີ່ ອອກໃຫກ
ູ້ ັບຜຕ
ູ້ າບອດ ຫ ຜໃູ້ ຊລ
ູ້ ົດລູ້ແມນຈະລະບຼຸ
ີ່

ທີ່ ໄປຮວ
ສິດໄດຮ
ັູ້
ີ່ ມກ ັບ ແລະ ຜທ
ູ້ ີ່ ຊວ
ີ່ ຍບຼຸກຄ ົນເຫີ່ ົ ານນຈະມ
ູ້ ັບຄາີ່ ໂດຍສານໃນລາຄາຫຼຸ ດ.
1

ເຖິງແນວໃດກີ່ ຕາມ, ຈະບີ່ ມການຫຼຸ ດຄາີ່ ປູ້ ລ ົດໃນເສັ ູ້ນທາງບລິການພິເສດ ຫ ເສັ ູ້ນທາງທີ່ ມຄ ົນຫາຍ ຕາມທີ່ ທາງ

RIPTA ການ ົດໄວ.ູ້
2

ູ້ ມນອາດມ
ໝາຍເຫດ: ລະດ ັບນແ
ການປີ່ຽນແປງໄດ.ູ້
ີ່

ນອກຈາກນນ,
ັ ູ້ RIPTA ຂສະຫງວນສິດທີ່ ຈະງ ົດເງີ່ ອນໄຂກາ

ນ ົດລາຍຮ ັບສາລບ
ັ ໂຄງການພິເສດ ຫ ເຮັດສ ັນຍາທີ່ ອາດຈະສະໜອງບ ັດຂີ່ ລດ
ົ ເມທີ່ ອາດຈະມຄວາມແຕກຕາີ່ ງທາງດາູ້ ນນະໂຍ
ບາຍຈາກໂຕນ.ູ້

ູ້ ັນຍ ັດຕາີ່ ງໆກຽີ່ ວກ ັບການໃຊບ
ບີ່ ມສ ັນຍາ ຫ ການງ ົດອ ັນໃດທີ່ ອາດຈະມຜນ
ົ ກະທົບຕີ່ ຂບ
ູ້ ັດຂີ່ ລ ົດເມ.

2

ການສະໝກ
ັ ຂບ ັດຂີ່ ລດ
ົ ເມລາຄາຫຼຸ ດ
ການສະໝ ັກຂບ ັດຂີ່ ລ ົດເມລາຄາຫຼຸ ດແມນສະໝ
ກ
ັ ໄດສ
ີ່
ູ້ າມທາງຄ:
1. ດາວໂຫດຈາກເວັບໄຊທ:໌ ຈາກເວັ ບໄຊທ໌ RIPTA – www.ripta.com/buspassprogram.
.
2. ຂຜາີ່ ນທາງໂທລະສ ັບ:

ໂທຫາຝາີ່ ຍບລິການລກຄາູ້ RIPTA ໄດທ
ູ້ ໝາຍເລກ 401-781-

9400.
3. ໄປຂດວ
ູ້ ຍຕ ົວເອງ: ໄດທ
ູ້ ີ່ ຫອ
ູ້ ງການ RIPTA ID, ຢທ
ີ່ ີ່ 1 Kennedy Plaza, Providence
ູ້ ນ RIPTA, ຢທ
RI 02903 (ວ ັນຈ ັນ-ພະຫັດ, 9 ໂມງເຊົູ້ າ ຫາ 4 ໂມງແລງ); ຫ ໂຕະຂມ
ີ່ ີ່
705 Elmwood Avenue, Providence RI 02907 (ວ ັນຈ ັນ-ສຼຸກ, 9 ໂມງເຊົູ້ າ ຫາ 4
ໂມງແລງ)
ອາດຈະສີ່ງົ ຄາຮອ
ູ້ ງດວ
ູ້ ຍຕ ົນເອງໄດທ
ູ້ ີ່ ຫອ
ູ້ ງການ RIPTA ຕາມທີ່ ຢຂ
ີ່ າູ້ ງເທິງ ຫ ສີ່ ງົ ທາງໄປສະນຫາຫອ
ູ້ ງ
ການ Elmwood Avenue.
ການແລນ
ີ່ ຄາຮອ
ູ້ ງ
ູ້ ນທີ່ ປະກອບມາຢໃີ່ ນຄາຮອ
ພະນ ັກງານ RIPTA ຈະຢນຢັນຂມ
ັ ຮ ັບຊາບພາຍ
ູ້ ງ ແລະ ແຈງູ້ ຜົນໃຫຜ
ູ້ ສ
ູ້ ະໝກ
ໃນ 21 ວ ັນເຮັດວຽກ. ຜສ
ູ້ ະໝ ັກທີ່ ໄດຮ
ູ້ ັບອະນຼຸມ ັດໃຫໄ
ູ້ ດຮ
ູ້ ັບບ ັດຂີ່ ລ ົດເມລາຄາຫຼຸ ດຈະໄດຮ
ູ້ ັບການນ ັດໝາຍ
ເວລາມາຖາີ່ ຍຮບຕິດບ ັດ ແລະ ຮ ັບເອົ າບ ັດຂີ່ ລ ົດເມ. ຖາູ້ ຜສ
ັ ມບ ັດຂີ່ ລ ົດເມລາຄາຫຼຸ ດໃບເກົີ່ າທີ່ ອອກໃຫູ້
ູ້ ະໝກ
ຫ ັງວ ັນທ 1 ມງກອນ
2013, ກີ່ ຈະບີ່ ມການເກັບຄາີ່ ອອກບ ັດໃໝນ
ັ
ີ່ າ.

ຖາູ້ ຜສ
ັ ມບ ັດເກົີ່າທີ່ ອອກໃຫູ້
ູ້ ະໝກ

ກອ
2013, ຈະມການເກັບຄາີ່ ບລິຫານອອກບ ັດ $10.00, ເຊິີ່ ງຈະຕອ
ັ
ີ່ ນວ ັນທ 1 ມງກອນ
ູ້ ງຈາີ່ ຍເປັນເງິນ
ສ ົດ, ໃບສີ່ງັ ຈາຍເງິ
ນ ຫ ດວ
ີ່
ູ້ ຍວິທການຈາີ່ ຍແບບອີ່ ນໆທີ່ ທາງ RIPTA ການ ົດໃນອະນາຄ ົດ. ບຼຸກຄ ົນ
ຕາີ່ ງໆຕອ
ູ້ ງສະແດງບ ັດປະຈາຕ ົວທີ່ ມຮບພາບທີ່ ໃຊກ
ູ້ ານໄດ ູ້ (ເຊັີ່ ນ: ໃບອະນຼຸຍາດຂ ັບຂີ່ , ໜັງສຜາີ່ ນແດນ ຫ
ບ ັດປະຈາຕ ົວອີ່ ນໆທີ່ ລ ັດຖະບານອອກໃຫທ
ູ້ ີ່ ເປັນທີ່ ຍອມຮ ັບໄດ)ູ້ ເພີ່ ອຮ ັບເອົ າບ ັດ.
ການຕີ່ ອາຍຼຸບ ັດໃໝ ີ່
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ູ້ າ
ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມຈະໃຊໄູ້ ດເູ້ ປັນເວລາສອງປ. ຫງັ ຈາກບ ັດໝດ
ົ ອາຍຼຸ, ຜຖ
ົ ເມຕອ
ູ້ ບ ັດຂີ່ ລດ
ູ້ ງໄດຂ
ູ້ ບ ັດໃໝຕ
ີ່ າມຂກ
ນ ົດຂອງໂຄງການນ.ູ້

ເຖິງແນວໃດກີ່ ຕາມ, RIPTA ສະຫງວນສິດທີ່ ຈະຫຼຸ ດ ຫ ເພີ່ ມໄລຍະເວລາ ທີ່ ບ ັດຂີ່

ລ ົດເມຈະນາໃຊໄູ້ ດ.ູ້
ການປຽີ່ ນແທນບ ັດຂີ່ ລ ົດເມ
ການຂປີ່ຽນບ ັດຂີ່ ລດ
ົ ເມທີ່ ເສຍ ຫ ຖກລ ັກແມນຕ
ົ ເມທີ່ ມຄວາມເສຍຫາຍ
ີ່ ອ
ູ້ ງໄດຂ
ູ້ ດວ
ູ້ ຍຕ ົວເອງ. ບ ັດຂີ່ ລດ
ແມນຕ
ີ່ ອ
ູ້ ງໄດສ
ູ້ ີ່ ງົ ຄນໃຫກ
ູ້ ັບ RIPTA ເພີ່ ອຂບ ັດໃໝແ
ີ່ ທນ. ຈະມການເກັບຄາີ່ ອອກບ ັດໃໝ ີ່ $20.
ຄາີ່ ໂດຍສານທີ່ ນາໃຊໄູ້ ດ ູ້
ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມທີ່ ອອກໃຫພ
ູ້ າຍໃຕໂູ້ ຄງການນ ູ້ ແມນນ
ີ່ າໃຊໄູ້ ດພ
ູ້ ຽງແຕເີ່ ພີ່ ອຈຼຸດປະສ ົງຂອງການການ ົດເງີ່ ອນໄຂ
ສາລ ັບຄາີ່ ໂດຍສານລາຄາຫຼຸ ດເທົີ່ ານນ.
ການປຽີ່ ນແປງ
ັ ູ້ ຄາີ່ ໂດຍສານທີ່ ຜຖ
ູ້ ບ ັດຈາີ່ ຍໄປແລວ
ູ້ ແມນອາດຈະມ
ີ່
ໄດ ູ້ ໂດຍອງຕາມການປີ່ຽນແປງຄາີ່ ໂດຍສານໃດໜີ່ ງທີ່ ທາງ RIPTA ວາງອອກ.
ການໃຊບ
ົ ເມ RIPTA
ູ້ ັດຂີ່ ລດ
ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມທຼຸກໃບທີ່ ອອກນພາຍໃຕໂູ້ ຄງການນ ູ້ ຕອ
ູ້ ງໄດເູ້ ກັບຮ ັກສາໄວໃູ້ ນການຄອບຄອງຂອງຜໄ
ູ້ ດຮ
ູ້ ັບຄ ັດ
ເລອກຕະຫອດເວລາ ໃນຂະນະທີ່ ກາລ ັງໃຊບ
ູ້ ລິການຂອງ RIPTA. ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມ RIPTA ເປັນບ ັດອເລັ ກ
ໂທຣນິກ

ແລະ

ຕອ
ູ້ ງລ ົງທະບຽນຢຕ
ີ່ ເູ້ ກັບຄາີ່ ໂດຍສານ

ເພີ່ ອໃຫໄູ້ ດຮ
ູ້ ັບການຍອມຮ ັບ.

ຄ ົນຂ ັບລ ົດເມມ

ສິດກວດສອບບ ັດທີ່ ມຮບຂອງຜນ
ູ້ າໃຊ.ູ້
ການໃຊບ
ົ ເມ RIPTA ທີ່ ບີ່ ຖກຕອ
ູ້ ັດຂີ່ ລດ
ູ້ ງ
RIPTA ສະຫງວນສິດທີ່ ຈະຢດ ຫ ຖອນບ ັດຂີ່ ລ ົດເມໃດໜີ່ ງທີ່ ມການນາໃຊບ
ູ້ ີ່ ຖກຕອ
ູ້ ງຄນໄດ.ູ້ ການນາໃຊ ູ້
ທີ່ ບີ່ ຖກຕອ
ູ້ ງປະກອບດວ
ູ້ ຍ:


ການໃຊບ
ູ້ ັດຂີ່ ລ ົດເມທີ່ ໝ ົດອາຍຼຸ



ການໃຊບ
ູ້ ັດຂີ່ ລ ົດເມຂອງຜອ
ູ້ ີ່ ນ



ການເຮັດໃຫບ
ົ ເມມຮອຍຕານິ
ູ້ ັດຂີ່ ລດ



ການໃຊບ
ົ ເມ
ູ້ ັດຂີ່ ລ ົດເມຮວ
ີ່ ມກ ັນ ຫ ການຂາຍບ ັດຂີ່ ລດ



ການໄດບ
ູ້ ັດຂີ່ ລ ົດເມມາໂດຍບີ່ ຖກຕອ
ູ້ ງ ຫ ໂດຍການສູ້ໂກງ
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ບຼຸກຄ ົນໃດກີ່ ຕາມທີ່ ນາໃຊບ
ກງ ົດໄປຈາກໂຄງ
ົ ເມຂອງຕ ົນເອງໄປໃນທາງທີ່ ບີ່ ຖກຕອ
ູ້ ັດຂີ່ ລດ
ູ້ ງ ແມນອາດຈະຖ
ີ່
ການເປັນໄລະຍະເວລາເຖິງໜີ່ ງປ,
ການນາໃຊບ
ັູ້ ີ່ ໄປ
ູ້ ີ່ ຖກຕອ
ູ້ ງອກໃນຄງຕ

ີ່ ັ ກາີ່ ວຈິີ່ ງອາດຈະສະໝກ
ຫງັ ຈາກນນບຼຸ
ັູ້ ກຄ ົນດງ
ັ ຄນໃໝໄີ່ ດ.ູ້

ຫາກຍ ັງມ

ີ່ ັ ກາີ່ ວນນໄປ
ແມນຈະມ
ຜົນໃຫມ
ົ ເມຂອງບຼຸກຄ ົນດງ
ັ ູ້
ີ່
ູ້ ການຖອນບ ັດຂີ່ ລດ

ຢາີ່ ງຖາວອນ ແລະ ຖກຕ ັດສິດອອກໄປຈາກໂຄງການ.
ການອຼຸທອນ
ບຼຸກຄ ົນໃດໜີ່ ງອາດຈະເລອກຍີ່ ນອຼຸທອນໄດ ູ້ ຖາູ້ ຄາຮອ
ູ້ ງຂອງຜກ
ູ້ ຽີ່ ວຖກປະຕິເສດ ຫ ບ ັດຂີ່ ລ ົດເມຂອງຜກ
ູ້ ຽີ່ ວ
ູ້ ນເພີ່ ມເຕມ ຫ ບອກເຫດຂ ັດຂອ
ຖກຢດ ຫ ຖກຖອນຄນ. ສາມາດໃຫຂ
ູ້ ມ
ູ້ ງໃດໜີ່ ງເປັນການອຼຸທອນສວ
ີ່ ນ
ໜີ່ ງໄດ.ູ້ ຈະຕອ
ັ ອ ັກສອນພາຍໃນ 20 ວ ັນເຮັດວຽກໃຫແ
ູ້ ງຍີ່ ນຄາອຼຸທອນເປັນລາຍລກ
ູ້ ກ:ີ່
ຜຈ
ູ້ ັດການຝາີ່ ຍບລິການລກຄາູ້ RIPTA, ໂຄງການບ ັດຂີ່ ລ ົດເມ, ທີ່
705 Elmwood Avenue, Providence RI 02907
ຜຈ
ູ້ ັດການຝາີ່ ຍບລິການລກຄາູ້ ຈະກວດຄນທຼຸກເອກະສານກຽີ່ ວຂອ
ູ້ ງ,

ສບສວນເລີ່ ອງ,

ຕາມທີ່ ຈາເປັນ ແລະ ຕ ັດສິນພາຍໃນ 21 ວ ັນເຮັດວຽກ ຫງັ ຈາກໄດຮ
ູ້ ັບໜັງສອຼຸທອນ.
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ປກສາກ ັບຝາີ່ ຍອີ່ ນ

