កម្មវិធីបញ្ុោះតម្ម្ៃម្នប័

ណហធវើដំហ

ើរ

តាម្រថយនតព្កុង

កម្មវធ
ិ ប
ី ញ្ុះច តម្ម្ៃម្ៃប័ណ្ធណ ធវដ
ើ ធំ ណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុង សក្ាប់ព្រឹទ្វធ យ
័ ៃិង ជៃពិការ

ធោលបំណ្ង
កម្មវិធប
ី ញ្ចុះតម្ម្ៃម្ៃប័ណ្ណធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុងរបស់
(អាយុចាប់ពី
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ឆ្នធំ

ើងធៅ)

"បុរបគលដដលាៃសិទ្ធិ") កនុងការហធវដ
ើ ំហ

(ហៅកាត់ថាកម្មវធី)

អៃុញ្ញាតឲ្យព្រឹទ្ធវ័យ

ៃិងជៃពិការដដលាៃលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់

(ជារួម្ហៅកាត់ថា

RIPTA

ើរតាម្ក្បព័ៃធ RIPTA ហោយមានការបញ្ចុះតម្ម្ៃ ដដលអាក្តាទំងហ

ោះ

ក្តូវបាៃកំណ្ត់ធោយ RIPTA ធោយអៃុធោម្តាម្សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ៃួៃដដលាៃដែងកនចងច្ាប់ Rhode Island
General Laws § 39-18-4។ ធដើម្្តា
ី ៃលកខណ្សសម្្តតតក្ិ របប់ក្ោៃ់កង
នច ការទ្ទ្ួលបាៃប័ណ្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃ បុរបគលទំង
ឡាយក្តូវមានប័ណ្ប
ណ ញ្ចុះតម្ម្ៃម្ៃការធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុងដដលផ្តល់ធោយកម្មវិធធី ៃុះ
ធោលៃធោបាយ

ៃិងៃីតិវធ
ិ ីម្ុៃៗទំងអស់ដដលពាក់ពៃ
័ ធៃឹងការបញ្ចុះតម្ម្ៃ។

ដដលជំៃួសហលើកម្មវិធី

កម្មវធ
ិ ីធៃុះាៃឯកសារធៃុះ

ៃិង

ឯកសារបង្ហាញ A, B ៃិង C ដដលបាៃភ្ជាប់ជាម្ួយឯកសារធៃុះ។
សិទ្ទ្
ធិ ទ្ួលបាៃកម្មវធ
ិ ី
បុរបគលទំងឡាយអាចាៃលកខណ្សសម្្តតតក្ិ របប់ក្ោៃ់សក្ាប់កម្មវិធដ
ី ូចខាងធក្កាម្៖


លកខណ្សសម្្តតតិកង
នុ

ម្ជាព្រឹទ្ធវ័យ៖ ធដើម្្តា
ី ៃលកខណ្សសម្្តតតក្ិ របប់ក្ោៃ់ជាព្រឹទ្ធវ័យានក់ បុគ្គលរូបហ

ោះ

ក្តូវបង្ហាញភសដចតាងម្ៃអាយុ ៃិងភស្តុតាងអតតសញ្ញាណ្ធោយអៃុធោម្តាម្ពាក្យធសនើសស្
ុំ ព្មាប់ព្រឹទ្ធវ័យ
ដដលក្តូវបាៃភ្ជាប់ជាឯកសារបង្ហាញA ជាម្ួយនឹងឯកសារធៃុះ។


លកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់ជាជៃពិការ៖ ធដើម្្តា
ី ៃលកខណ្សសម្្តតតក្ិ របប់ក្ោៃ់ជាជៃពិការ បុគ្គលរូបហ

ោះ

ក្តូវបង្ហាញភសតចតាងអតតសញ្ញាណ្ ៃិងក្តូវផ្ដលរ
់ ត
័ ៌ាៃដដលតព្ម្ូវធោយកម្មវិធីសក្ាប់ជៃពិការ ដដលក្តូវ
បាៃភ្ជាប់ជាឯកសារបង្ហាញ B ជាម្ួយនឹងឯកសារធៃុះ។
បុរបគលដដលាៃលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់ជាព្រឹទ្ធវ័យ ឬជាជៃពិការៃឹងទ្ទ្ួលបាន "ប័ណ្ជ
ណ ិុះរថយៃតព្កុងធោយធសរី
ធពញម្ួយម្ថៃ" ឬ "ប័ណ្ណជិុះរថយៃតាៃកំណ្ត់កនចងម្ួយម្ថៃ”1។ ប័ណ្ណជិុះរថយៃតធោយធសរីធពញម្ួយម្ថៃ ៃឹងអៃុញ្ញាត
1

បុដៃត នឹងម្ិៃាៃការចុុះតម្ម្ៃសក្ាប់ផ្ៃូវរត់ពិធសសឬផ្ៃូវរត់ដដលម្ៃុស្សធក្ចើៃហ

1

ោះហទ្ ដូចដដលបានកំ

ត់ធោយRIPTA

ឲ្យអនកដដលាៃលកខណ្សសម្្តតតក្ិ របប់ក្ោៃ់ជិុះរថយៃដក្កុង RIPTA ធៅធពលណាក៏បាៃ ធោយធក្បើប័ណ្ធណ ធវើដំធណ្ើរ
បញ្ចុះតម្ម្ៃ។

ប័ណ្ណជិុះរថយៃតាៃកំណ្ត់កង
នច ម្ួយម្ថៃ

រថយៃដក្កុង RIPTA ធោយធក្បើប័ណ្ប
ណ ញ្ចុះតម្ម្ៃកនចងអំ

អៃុញ្ញាតឲ្យអនកដដលាៃលកខណ្សសម្្តតតក្ិ របប់ក្ោៃ់

ជិុះ

ង
ច ធា៉ោងដដលម្ិៃាៃម្ៃុស្សធក្ចើសធលើសលប់។ ធា៉ោងដដល

ម្ិៃាៃម្ៃុស្សធក្ចើសធលើសលប់ ាៃដូចខាងធក្កាម្៖
ម្ថៃធធវើការ៖ ម្ុៃធពល 7:00 a.m ចធ្លុះពីធា៉ោង 9:00 a.m. ៃិងធា៉ោង 3:00 ោាច ៃិងប្ាប់ពី ធា៉ោង 6:00 រធសៀល
ម្ថៃចុងសបាាហ៍ៃង
ិ ម្ថៃឈប់សក្ាក៖ ធពញម្ួយម្ថៃ។

លកខខ្ណ្ឌសព
តី ក្ី បាក់ចណ្
ំ ល
ូ ដដលទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិ
ម្ិនថាបុគ្គលដដលមានលកខ

ៈស្ម្្បតតព្ិ គ្ប់ព្ាន់ទ្ទ្ួលបាៃ "ប័ណ្ណជិុះរថយៃតធោយធសរីធពញម្ួយម្ថៃ" ឬ "ប័ណ្ណជិុះ

រថយៃតាៃកំណ្ត់កនចងម្ួយម្ថៃ” ហ

ោះហទ្ របឺវាអាក្ស័យធលើក្បាក់ចំណ្ូលរបស់បុរបគលធ្ុះ។ ប័ណ្ណជិុះរថយៃតធោយ

ធសរីធពញម្ួយម្ថៃ ៃឹងអាចទ្ទ្ួលបាៃចំធពាុះបុរបគលដដលាៃក្បាក់ចណ្
ំ ូលធៅធក្កាម្ការធធវើធតសតក្បាក់ចណ្
ំ ូលដដល
បានបធងកើតធ

ើងធោយការិោល័យក្បតិបតតម្ិ ៃធសវាកម្មម្ៃុស្សៃិងសុខាភិបាលម្ៃរដឋ Rhode Island ("EOHHS")។

កព្ម្ិតចាប់ធផ្តើម្ម្ៃការធធវើធតសតព្បាក់ែំ
សហព័ៃ2ធ ។

ូល

ការជិោះរថយនតដដលមានកំ

ហរលបច្ចប្តៃន ក្តូវបាៃកំណ្ត់ធៅព្តឹម្ 200% ម្ៃកក្ម្ិតភ្ជពក្កីក្ក
ត់កនុងម្ួយម្ថៃ

ៃឹងអាចរកបាៃចំធពាុះបុរបគលទំងឡាយដដលាៃសិទ្ធិ

ទ្ទ្ួលបានហស្វាដដលាៃក្បាក់ចំណ្ូលខ្ពស្ជា
់ ងកក្ម្ិតការធធវើធតសតព្បាក់ែំ

ូល។

ធដើម្្តីាៃលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់កនចងការទ្ទ្ួលបាៃប័ណ្ណជិុះរថយៃតាៃកំណ្ត់កង
នច ម្ួយម្ថៃ បុរបគលមាាកព្់ តូវបំធពញ
ពាក្យធសនស
ើ អ
ុំ ំពក្ី បាក់ចំណ្ូលដដលមានស្ិទ្ទ្
ធិ ទ្ួលបានហស្វាដដលាៃភ្ជាប់ជាឯកសារបង្ហាញ C ជាម្ួយនឹងឯកសារ
ធៃុះ។
ការបញ្ុះច តម្ម្ៃសក្ាប់អក
ម រួម្ដំធណ្ើរជាម្ួយ
បុរបគលដដលអម្ដំធណ្ើរៃិងជួយដល់បុរបគលដដលជាអនកាៃសិទ្ទ្
ធិ ទ្ួលបានហស្វា ឬជៃពិការដភនក ឬអនកជិុះរធទ្ុះរុញ
ៃឹងមានលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់សក្ាប់ការបញ្ចុះតម្ម្ៃការធធវើដំធណ្ើរ។ ប័ណ្ដណ ដលធចញឲ្យបុរបគលជាជៃពិការដភនក
ឬបុរបគលដដលធក្បើរធទ្ុះរុញ

ៃឹងបង្ហាញថាអនកអម្ដំធណ្ើរាៃសិទ្ទ្
ធិ ទ្ួលបាៃការធធវើដំធណ្ើរដដលមានការបញ្ចុះតម្ម្ៃ

ផ្ងដដរ។
ការោក់ពាក្យសុប
ំ ណ្
័ ធណ ធវដ
ើ ធំ ណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុងដដលបញ្ុះច តម្ម្ៃ
2

សូម្ចំណាំថាកព្ម្ិតចាប់ធផ្តើម្ធៃុះរបឺអាចមានការផ្លលស់បតូរ។ ធលើសពីធៃុះធៅធទ្ៀត RIPTA សូម្រក្ាសិទ្ក
ធិ នចងការបដិធសធនូវតក្ម្ូវការក្បាក់

ចំណ្ូលសក្ាប់កម្មវិធីពិធសសៗ ឬែុោះកិច្សៃ្ាដដលអាចផ្តល់ៃូវប័ណ្ណធក្បើក្បាស់រថយៃដក្កុងដដលព្បាស្់ចាកពីធោលៃធោបាយធៃុះ។
ោាៃកិច្សៃ្ា ឬការធលើកដលងណាដដលអាចបុះពាល់ដល់បទ្ប្តញញតតិ

2

ទក់ទ្ងៃឹងការធក្បើក្បាស់ប័ណ្ណធក្បើក្បាស់រថយៃដក្កុងធ

ើយ។

ាៃវិធីបោ
ី ៉ោងធដើម្្តីទ្ទ្ួលបាៃពាក្យធសនើសស្
ុំ ព្មាប់ប័ណ្ណធធវដ
ើ ំធណ្ើរដដលមានការបញ្ចុះតម្ម្ៃ៖
1. ទញយកតាម្ធរបហទ្ំព័រ៖ ពីធរបហទ្ំព័ររបស់់ RIPTA - www.ripta.com/buspassprogram។
2. ហស្នើសុំតាម្ទ្ូរស័ព៖
ទ ធៅទ្ូរស័ពទម្កធសវាអតិថិជៃ RIPTA ធលខ្ 401-781-9400។
3. ម្កធោយផ្លាល៖
់ ធៅការិោល័យ RIPTA 1 Kennedy Plaza, Providence RI 02903 (ពីម្ថៃច័ៃដ
ទ ល់ម្ថៃ
ក្ពហស្តតិ៍ ពីធា៉ោង 9 ក្ពឹក ដល់ធា៉ោង 4 ោាច) ឬកដៃៃងផ្តល់ព័ត៌ាៃ RIPTA, 705 Elmwood Avenue,
Providence RI 02907 (ពីម្ថៃច័ៃទដល់ម្ថៃសុក្ក ពីធា៉ោង 9 ក្ពឹក ដល់ 4 ោាច)
ការោក់ពាក្យធសនើសអា
ុំ ចយកហ្ញើផ្ទាលម្់ ដធៅកាៃ់ការិោល័យ

ខាងធលើ

RIPTA

ឬធផ្ញតា
ើ ម្ស្ំបុព្តធៅកាៃ់

ការិោល័យធៅរុកខវិថី Elmwood។
ការដំធណ្ើរការម្ៃពាក្យធសនស
ើ ុំ
បុរបគលិក RIPTA ៃឹងបញ្ញាកព
់ ័ត៌ាៃដដលបាៃផ្តល់ជៃ
ូ កនង
ច ដបបបទ្ធៃុះ និងហធវើការជូៃដំណ្ឹងដល់អនកអ្នកោក់ពាក្យ
ស្ុក
ំ នចងរយសធពល
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ម្ថៃ

អំពសា
ី ាៃភ្ជពម្ៃដបបបទ្របស់អនក។

ទ្ទ្ួលបាៃប័ណ្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃសក្ាប់ធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុង
ក្បសិៃធបើអក
ន ោក់ពាក្យស្ុំ
ក្កុងដដលបាៃធចញធក្កាយម្ថៃទ្ី1
ធបើអនកោក់ពាក្យស្ុំ

អ្នកោក់ពាក្យស្ុដំ ដលក្តូវបាៃអៃុម្័តកនចងការ

ៃឹងក្តូវបាៃណាត់ជួបធដើម្្តីថតរួបៃិងទ្ទ្ួលប័ណ្ណ។
ាៃប័ណ្ប
ណ ញ្ចុះតម្ម្ៃសក្ាប់ការធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃត

ដខ្ម្ករា

ឆ្ន2
ំ 013

ការទ្ទ្ួលប័ណ្ណថមីៃង
ឹ ម្ិៃក្តូវបង់ក្បាក់ធ

ាៃប័ណ្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃសក្ាប់ធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុង

ឆ្ន2
ំ 013 ការទ្ទ្ួលប័ណ្ណថៃ
មី ង
ឹ តក្ម្ូវឲ្យបង់ក្បាក់

ើយ។

ក្បសិៃ

ដដលបាៃធចញម្ុៃម្ថៃទ្1ី

ដខ្ម្ករា

10 ដុោល ជាម្ថៃរដឋបាល ដដលៃឹងក្តូវបាៃបង់ជាសាច់ក្បាក់

វិកកយបព្តស្ព្មាប់ដកក្បាក់ ឬធោយម្ធធ្ាបាយធផ្្សងធទ្ៀតដដលបធងកើតធ

ើងធោយ RIPTA ្ធពលអ្របត។

បុរបគលទំងឡាយក្តូវបង្ហាញអតតសញ្ញាណ្ដដលាៃរូបថតៃិងាៃសុពលភ្ជព (ឧ, ប័ណ្ណធបើកបរ លិខ្ត
ិ ឆ្ៃងដដៃ
ឬអតតសញ្ញាណ្ដដលធចញធោយរោាភិបាលដដលអាែហព្បើព្បាស្់បាន) ធដើម្្តទ្
ី ទ្ួលបាៃប័ណ្ណ។
ការធធវប
ើ ណ្
័ ថ
ណ ធមី

ង
ើ វិញ

ប័ណ្ណៃង
ឹ ាៃសុពលភ្ជពរយសធពលពីរឆ្នំ។
អៃុធោម្តាម្បទ្ប្តញញតតិម្ៃកម្មវិធីធៃុះ។

ប្ាប់ពីបណ្
័ ណផ្ុតកំណ្ត់
ធទុះជាោ៉ោងណាក៏ធោយ

អនកកាៃ់បណ្
័ ណក្តូវធសនើសុំម្តងធទ្ៀត
RIPTA

ធោយ

សូម្រក្ាសិទ្ក
ធិ នចងការកាត់បៃថយ

ឬបធងកើៃរយសធពលសុពលភ្ជពប័ណ្ណ។
ការផ្ទាស្ប
់ រតូ ប័ណ្ណ
ការសុផ្ទ
ំ ាស្ប
់ តូរប័ណ្ណដដលបាត់ ឬធចារលួច ក្តូវហធវកា
ើ រធសនើសធុំ ោយផ្លាល់។ ប័ណ្ណជិុះរថយៃដក្កុងដដលខ្ូចខាត ក្តូវ
ក្បរបល់ក្ត

ប់ធៅឲ្យ RIPTA វិញ ធដើម្្តទ្
ី ទ្ួលបាៃប័ណ្ថ
ណ ម្
មី ួយហទ្ៀត។ ការធធវប
ើ ័ណ្ណថៃ
មី ឹងក្តូវបង់ក្បាក់ $20។

ម្ថៃបណ្
័ ធណ ធវដ
ើ ធំ ណ្ើរដដលក្តូវអៃុវតត
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ប័ណ្ណ

ដដលបាៃធចញធក្កាម្កម្មវិធីធៃុះាៃសុពលភ្ជពសក្ាប់ធោលបំណ្ងម្ៃការបញ្ចុះតម្ម្ៃដតបុធណាណុះ។

តម្ម្ៃ

ដដលបង់ធោយអនកកាៃ់បណ្
័ អា
ណ ចផ្លលស់បតូរអាក្ស័យធលើការផ្លលស់បតូរតម្ម្ៃណាម្ួយដដលបធងកើតធោយ RIPTA។
ការធក្បើក្បាស់បណ្
័ រណ ថយៃតក្កុង របស់ RIPTA
រាល់ប័ណ្ដណ ដលបាៃធចញធក្កាម្កម្មវិធីធៃុះក្តូវដតរក្ាទ្ុកធោយអនកាៃលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់ ៃិងក្របប់ធពលធវោ
ហៅធពលកំពុងជិុះរថយៃតដដលផ្តល់ធសវាធោយ RIPTA។ ប័ណ្ណរថយៃដក្កុង RIPTA ាៃលកខណ្សធអ

ិចក្តូៃិក

ធហើយក្តូវចុុះធ្ាុះធៅធលើ farebox ធដើម្្តីឲ្យវាអាចធក្បើព្បាស្់បាៃ។ អនកធបើកបរាៃសិទ្ធិ ធផ្ទៀងផ្លាត់រូបថតរបស់
អនកធក្បើក្បាស់។
ការធក្បើក្បាស់ម្ៃ
ិ ក្តឹម្ក្តូវម្ៃប័ណ្រណ ថយៃតក្កុងរបស់ RIPTA
RIPTA សូម្រក្ាសិទ្ក
ធិ ង
នច ការរឹបអូស ឬធាឃភ្ជពប័ណ្ណរថយៃដក្កុងណាម្ួយដដលក្តូវបាៃធក្បើធោយម្ិៃក្តឹម្ក្តូវ។
ការធក្បើធោយម្ិៃក្តឹម្ក្តូវ ាៃដូចជា៖
•ការធក្បើប័ណ្ណដដលផ្ុតស្ុរលភារ
•ការធក្បើប័ណ្ណរបស់អនកដ៏ម្ទ្
•ការធក្បើប័ណ្ណដដលខ្ូចរូបរាង
•ការដចករំដលក ឬការលក់បណ្
័ ណ
•ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណដដលម្ិៃក្តឹម្ក្តូវឬដកៃងកាាយ
បុរបគលដដលធក្បើប័ណ្ម្
ណ ិៃបានក្តឹម្ក្តូវ អាចក្តូវបាៃផ្លាកពីកម្មវិធក
ី នចងរយសធពលដល់ធៅម្ួយឆ្នំ ដដលប្ាបព
់ ធី ពល
ធ្ុះ បុរបគលរូបធ្ុះអាចោក់ពាក្យធសនើសជា
ុំ ថមី។ ការធក្បើក្បាស់ធោយម្ិៃក្តឹម្ក្តូវណាម្ួយបដៃថម្ធទ្ៀតៃឹងអាចាៃ
ការដកហូតជាអចិម្្ៃតយម្៍ ៃប័ណ្ណ ៃិងការដកធ្ាុះបុរបគលធចញពីកម្មវធ
ិ ីធៃុះ។
ការោក់ពាក្យបណ្តង
ឹ
បុគ្គលានក់អាចោក់ពាក្យបណ្តឹងបាន កនចងករណ្ីពាក្យសុរំ បស់ធរបក្តូវបាៃបដិធសធ ឬប័ណ្ណរបស់ធរបក្តូវបាៃដកហូត
ឬទ្ុកជាធាឃភ្ជព។ រ័តា
៌ ៃបដៃថម្ ឬកាលសធទ្សសបៃថូរបៃថយណាម្ួយអាចក្តូវបាៃផ្តលជ
់ ូៃកនុងលកខ
ម្ួយម្ៃបណ្តឹងធៃុះ។ ការោក់ពាក្យបណ្តង
ឹ ក្តូវហ

ើងជាលាយលកខ

ៈជាដផ្នក

អ្
៍ ក្សរកនចងរយសធពល 20 ម្ថៃ ម្ៃម្ថៃធធវើការ ធៅ

កាៃ់៖

RIPTA Customer Service Manager, Bus Pass Program,
705 Elmwood Avenue, Providence RI 02907
អនកក្របប់ក្របងធសវាអតិថិជៃ ៃឹងពិៃត
ិ ្យធម្ើលឯកសារដដលពាក់ព័ៃធទំងអស់ ធធវើការធសុើបអធងកតបញ្ញាធៃុះ ពិធក្ោុះ
ធោបល់ជាម្ួយភ្ជរបីធផ្្សងធទ្ៀត តាម្ការចាំបាច់ ធហើយៃឹងធធវកា
ើ រសធក្ម្ចចិតតកង
នច រយសធពល 21 ម្ថៃ ម្ៃម្ថៃធធវើការ
ប្ាបព
់ ទ្
ី ទ្ួលពាក្យបណ្តឹង។
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