
1 
 

   
 

កម្មវធីិបញ្ចុះតម្ម្ៃម្ៃប័ណ្ណធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុង សក្ាប់ព្រឹទ្ធវយ័ ៃិង ជៃពិការ 
 

 
ធោលបណំ្ង 
 
កម្មវិធបីញ្ចុះតម្ម្ៃម្ៃប័ណ្ណធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុងរបស ់ RIPTA (ហៅកាតថ់ាកម្មវធី) អៃុញ្ញាតឲ្យព្រឹទ្ធវ័យ 
(អាយុចាប់ពី 65 ឆ្នធំ ើងធៅ) ៃិងជៃពិការដដលាៃលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់ (ជារួម្ហៅកាតថ់ា 
"បុរបគលដដលាៃសិទ្ធិ") កនុងការហធវើដំហ ើរតាម្ក្បព័ៃធ RIPTA ហោយមានការបញ្ចុះតម្ម្ៃ ដដលអាក្តាទំងហ ោះ
ក្តូវបាៃកណំ្ត់ធោយ RIPTA ធោយអៃុធោម្តាម្សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ៃួៃដដលាៃដែងកនចងចា្ប ់ Rhode Island 
General Laws § 39-18-4។ ធដើម្្តាីៃលកខណ្សសម្្តតតកិ្របប់ក្ោៃ់កនចងការទ្ទ្ួលបាៃប័ណ្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃ បុរបគលទំង
ឡាយក្តូវមានប័ណ្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃម្ៃការធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុងដដលផ្តល់ធោយកម្មវិធធីៃុះ ដដលជំៃួសហលើកម្មវិធ ី
ធោលៃធោបាយ ៃិងៃីតិវធិីម្ុៃៗទំងអសដ់ដលពាក់ពៃ័ធៃឹងការបញ្ចុះតម្ម្ៃ។ កម្មវធិីធៃុះាៃឯកសារធៃុះ ៃិង
ឯកសារបង្ហាញ A, B ៃិង C ដដលបាៃភ្ជាប់ជាម្ួយឯកសារធៃុះ។ 
 
សិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃកម្មវធិ ី
 
បុរបគលទំងឡាយអាចាៃលកខណ្សសម្្តតតកិ្របប់ក្ោៃ់សក្ាប់កម្មវិធដីូចខាងធក្កាម្៖ 
 

 លកខណ្សសម្្តតតិកនងុ ម្ជាព្រឹទ្ធវ័យ៖ ធដើម្្តាីៃលកខណ្សសម្្តតតកិ្របប់ក្ោៃជ់ាព្រឹទ្ធវ័យានក់ បគុ្គលរូបហ ោះ
ក្តូវបង្ហាញភសដចតាងម្ៃអាយុ ៃិងភស្តុតាងអតតសញ្ញាណ្ធោយអៃុធោម្តាម្ពាក្យធសនើសំុស្ព្មាប់ព្រឹទ្ធវ័យ 
ដដលក្តូវបាៃភ្ជាប់ជាឯកសារបង្ហាញA ជាម្ួយនឹងឯកសារធៃុះ។ 

 
 លកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់ជាជៃពិការ៖ ធដើម្្តាីៃលកខណ្សសម្្តតតកិ្របប់ក្ោៃជ់ាជៃពិការ បុគ្គលរូបហ ោះ

ក្តូវបង្ហាញភសតចតាងអតតសញ្ញាណ្ ៃិងក្តូវផ្ដលរ់ត័៌ាៃដដលតព្ម្ូវធោយកម្មវិធីសក្ាបជ់ៃពិការ ដដលក្តូវ
បាៃភ្ជាប់ជាឯកសារបង្ហាញ B ជាម្ួយនឹងឯកសារធៃុះ។ 

 
បុរបគលដដលាៃលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់ជាព្រឹទ្ធវ័យ ឬជាជៃពិការៃឹងទ្ទ្ួលបាន "បណ័្ណជិុះរថយៃតព្កុងធោយធសរី
ធពញម្ួយម្ថៃ" ឬ "បណ័្ណជិុះរថយៃតាៃកំណ្តក់នចងម្ួយម្ថៃ”1។ បណ័្ណជិុះរថយៃតធោយធសរីធពញម្ួយម្ថៃ ៃងឹអៃញុ្ញាត 
                                                           
1 ប ុដៃត នឹងមិ្ៃាៃការចុុះតម្ម្ៃសក្ាប់ផ្ៃូវរត់ពិធសសឬផ្ៃូវរត់ដដលម្ៃុស្សធក្ចើៃហ ោះហទ្ ដូចដដលបានកំ ត់ធោយRIPTA 

កម្មវិធីបញ្ុោះតម្ម្ៃម្នប័ ណហធវើដំហ ើរ 
តាម្រថយនតព្កុង 
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ឲ្យអនកដដលាៃលកខណ្សសម្្តតតកិ្របប់ក្ោៃជ់ិុះរថយៃដក្កុង RIPTA ធៅធពលណាក៏បាៃ ធោយធក្បើប័ណ្ណធធវើដំធណ្ើរ
បញ្ចុះតម្ម្ៃ។ បណ័្ណជិុះរថយៃតាៃកណំ្ត់កនចងម្ួយម្ថៃ អៃុញ្ញាតឲ្យអនកដដលាៃលកខណ្សសម្្តតតកិ្របប់ក្ោៃ ់ ជុិះ 
រថយៃដក្កុង RIPTA ធោយធក្បើប័ណ្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃកនចងអំ ចងធា៉ោងដដលម្ិៃាៃម្ៃុស្សធក្ចើសធលើសលប់។ ធា៉ោងដដល
ម្ិៃាៃម្ៃុស្សធក្ចើសធលើសលប់ ាៃដូចខាងធក្កាម្៖ 
 
ម្ថៃធធវើការ៖ ម្ុៃធពល 7:00 a.m ចធ្លុះពីធា៉ោង 9:00 a.m. ៃិងធា៉ោង 3:00 ោាច ៃិងប ា្ប់ពី ធា៉ោង 6:00 រធសៀល 
 
ម្ថៃចុងសបាាហ៍ៃងិម្ថៃឈប់សក្ាក៖ ធពញម្ួយម្ថៃ។ 
 
  
លកខខ្ណ្ឌសតពីកី្បាកច់ណូំ្លដដលទ្ទ្លួបាៃសិទ្ធ ិ 
ម្ិនថាបគុ្គលដដលមានលកខ ៈស្ម្្បតតពិ្គ្ប់ព្ានទ់្ទ្ួលបាៃ "បណ័្ណជិុះរថយៃតធោយធសរីធពញម្ួយម្ថៃ" ឬ "បណ័្ណជិុះ
រថយៃតាៃកំណ្តក់នចងម្ួយម្ថៃ” ហ ោះហទ្ របឺវាអាក្ស័យធលើក្បាក់ចំណ្ូលរបស់បុរបគលធ្ុះ។ បណ័្ណជិុះរថយៃតធោយ
ធសរធីពញម្យួម្ថៃ ៃឹងអាចទ្ទ្ួលបាៃចំធពាុះបុរបគលដដលាៃក្បាក់ចណំ្ូលធៅធក្កាម្ការធធវើធតសតក្បាក់ចណំ្ូលដដល
បានបធងកើតធ ើងធោយការិោល័យក្បតិបតតមិ្ៃធសវាកម្មម្ៃុស្សៃិងសុខាភិបាលម្ៃរដឋ Rhode Island ("EOHHS")។ 
កព្ម្ិតចាប់ធផ្តើម្ម្ៃការធធវើធតសតព្បាក់ែំ ូល ហរលបច្ចប្តៃន ក្តូវបាៃកំណ្ត់ធៅព្តឹម្ 200% ម្ៃកក្ម្ិតភ្ជពក្កីក្ក
សហព័ៃធ2។ ការជិោះរថយនតដដលមានកំ តក់នុងម្ួយម្ថៃ ៃឹងអាចរកបាៃចំធពាុះបុរបគលទំងឡាយដដលាៃសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលបានហស្វាដដលាៃក្បាក់ចំណ្ូលខ្ពស្ជ់ាងកក្ម្ិតការធធវើធតសតព្បាកែ់ំ ូល។ 
 
ធដើម្្តីាៃលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់កនចងការទ្ទ្ួលបាៃប័ណ្ណជិុះរថយៃតាៃកណំ្ត់កនចងម្ួយម្ថៃ បុរបគលមាាក់ព្តូវបំធពញ
ពាក្យធសនើសំុអំពកី្បាក់ចំណ្ូលដដលមានសិ្ទ្ធទិ្ទួ្លបានហស្វាដដលាៃភ្ជាប់ជាឯកសារបង្ហាញ C ជាម្ួយនឹងឯកសារ
ធៃុះ។ 
 
ការបញ្ចុះតម្ម្ៃសក្ាបអ់មករមួ្ដធំណ្ើរជាម្យួ 
បុរបគលដដលអម្ដំធណ្ើរៃិងជយួដល់បុរបគលដដលជាអនកាៃសិទ្ធទិ្ទ្ួលបានហស្វា ឬជៃពិការដភនក ឬអនកជិុះរធទ្ុះរុញ 
ៃឹងមានលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់សក្ាប់ការបញ្ចុះតម្ម្ៃការធធវើដំធណ្ើរ។ បណ័្ណដដលធចញឲ្យបុរបគលជាជៃពិការដភនក
ឬបុរបគលដដលធក្បើរធទ្ុះរុញ ៃឹងបង្ហាញថាអនកអម្ដំធណ្ើរាៃសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការធធវើដំធណ្ើរដដលមានការបញ្ចុះតម្ម្ៃ
ផ្ងដដរ។ 
 
ការោកព់ាកយ្សំុបណ័្ណធធវើដធំណ្ើរតាម្រថយៃតក្កងុដដលបញ្ចុះតម្ម្ៃ 

                                                           
2 សូម្ចំណាំថាកព្មិ្តចាប់ធផ្តើម្ធៃុះរឺបអាចមានការផ្លលស់បតូរ។ ធលើសពីធៃុះធៅធទ្ៀត RIPTA សូម្រក្ាសិទ្ធកិនចងការបដិធសធនូវតក្មូ្វការក្បាក់
ចំណ្ូលសក្ាប់កម្មវិធីពិធសសៗ ឬែុោះកិច្សៃ្ាដដលអាចផ្តល់ៃូវប័ណ្ណធក្បើក្បាស់រថយៃដក្កុងដដលព្បាស្់ចាកពីធោលៃធោបាយធៃុះ។ 
ោាៃកិច្សៃ្ា ឬការធលើកដលងណាដដលអាចប ុះពាល់ដល់បទ្ប្តញញតត ិ ទក់ទ្ងៃឹងការធក្បើក្បាស់ប័ណ្ណធក្បើក្បាស់រថយៃដក្កុងធ ើយ។ 
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ាៃវិធីបោី៉ោងធដើម្្តីទ្ទ្ួលបាៃពាក្យធសនើសំុស្ព្មាបប់័ណ្ណធធវើដំធណ្ើរដដលមានការបញ្ចុះតម្ម្ៃ៖ 
1. ទញយកតាម្ធរបហទ្ំព័រ៖ ពីធរបហទ្ំព័ររបស់ ់RIPTA - www.ripta.com/buspassprogram។ 
2. ហស្នើសំុតាម្ទ្ូរស័ពទ៖ ធៅទ្រូស័ពទម្កធសវាអតិថិជៃ RIPTA ធលខ្ 401-781-9400។ 
3. ម្កធោយផ្លាល់៖ ធៅការោិល័យ RIPTA 1 Kennedy Plaza, Providence RI 02903 (ពីម្ថៃច័ៃទដលម់្ថៃ
ក្ពហស្តតិ៍ ពីធា៉ោង 9 ក្ពឹក ដល់ធា៉ោង 4 ោាច) ឬកដៃៃងផ្តល់ព័ត៌ាៃ RIPTA, 705 Elmwood Avenue, 

Providence RI 02907 (ពីម្ថៃច័ៃទដល់ម្ថៃសុក្ក ពីធា៉ោង 9 ក្ពឹក ដល ់4 ោាច) 
 
ការោកព់ាក្យធសនើសំុអាចយកហ ញ្ើផ្ទាល់ម្ដធៅកាៃ់ការិោល័យ RIPTA ខាងធលើ ឬធផ្ញើតាម្សំ្បុព្តធៅកាៃ់
ការិោល័យធៅរុកខវិថ ីElmwood។ 
 
ការដធំណ្ើរការម្ៃពាកយ្ធសនើសំុ 
 
បុរបគលិក RIPTA ៃឹងបញ្ញាកព់័ត៌ាៃដដលបាៃផ្តល់ជៃូកនចងដបបបទ្ធៃុះ និងហធវើការជូៃដំណ្ឹងដល់អនកអ្នកោក់ពាក្យ
សំុ្កនចងរយសធពល 21 ម្ថៃ អំពសីាាៃភ្ជពម្ៃដបបបទ្របស់អនក។ អ្នកោក់ពាក្យសំុ្ដដលក្តូវបាៃអៃុម្័តកនចងការ
ទ្ទ្ួលបាៃប័ណ្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃសក្ាប់ធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុង ៃឹងក្តូវបាៃណាត់ជួបធដើម្្តីថតរួបៃិងទ្ទ្ួលបណ័្ណ។ 
ក្បសិៃធបើអនកោកព់ាក្យសំុ្ ាៃប័ណ្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃសក្ាបក់ារធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃត
ក្កុងដដលបាៃធចញធក្កាយម្ថៃទ្ី1 ដខ្ម្ករា ឆ្ន2ំ013 ការទ្ទ្ួលបណ័្ណថមីៃងឹម្ិៃក្តូវបង់ក្បាក់ធ ើយ។ ក្បសិៃ
ធបើអនកោកព់ាក្យសំុ្ ាៃបណ័្ណបញ្ចុះតម្ម្ៃសក្ាប់ធធវើដំធណ្ើរតាម្រថយៃតក្កុង ដដលបាៃធចញម្ុៃម្ថៃទ្1ី ដខ្ម្ករា 
ឆ្ន2ំ013 ការទ្ទ្ួលបណ័្ណថមៃីងឹតក្ម្ូវឲ្យបងក់្បាក់  10 ដុោល ជាម្ថៃរដឋបាល ដដលៃងឹក្តូវបាៃបងជ់ាសាច់ក្បាក ់
វិកកយបព្តស្ព្មាប់ដកក្បាក់ ឬធោយម្ធធា្បាយធផ្្សងធទ្ៀតដដលបធងកើតធ ើងធោយ RIPTA ្ធពលអ្របត។ 
បុរបគលទំងឡាយក្តូវបង្ហាញអតតសញ្ញាណ្ដដលាៃរូបថតៃងិាៃសុពលភ្ជព (ឧ, ប័ណ្ណធបើកបរ លិខ្តិឆ្ៃងដដៃ 
ឬអតតសញ្ញាណ្ដដលធចញធោយរោាភិបាលដដលអាែហព្បើព្បាស់្បាន) ធដើម្្តទី្ទ្ួលបាៃប័ណ្ណ។ 
 
ការធធវើបណ័្ណថមធី ើងវញិ 
ប័ណ្ណៃងឹាៃសុពលភ្ជពរយសធពលពីរឆ្នំ។ ប្ាប់ពីបណ័្ណផ្ុតកំណ្ត ់ អនកកាៃប់ណ័្ណក្តូវធសនើសំុម្តងធទ្ៀត ធោយ
អៃុធោម្តាម្បទ្ប្តញញតតិម្ៃកម្មវិធីធៃុះ។ ធទុះជាោ៉ោងណាក៏ធោយ RIPTA សូម្រក្ាសិទ្ធកិនចងការកាត់បៃថយ
ឬបធងកើៃរយសធពលសុពលភ្ជពប័ណ្ណ។ 
 
ការផ្ទាស់្បតរូបណ័្ណ 
ការសំុផ្ទាស់្បតូរប័ណ្ណដដលបាត ់ ឬធចារលួច ក្តូវហធវើការធសនើសំុធោយផ្លាល់។ បណ័្ណជិុះរថយៃដក្កុងដដលខ្ូចខាត ក្តូវ
ក្បរបលក់្ត ប់ធៅឲ្យ RIPTA វិញ ធដើម្្តទី្ទ្ួលបាៃប័ណ្ណថមមី្ួយហទ្ៀត។ ការធធវើប័ណ្ណថមៃីឹងក្តូវបង់ក្បាក ់$20។ 
 
ម្ថៃបណ័្ណធធវើដធំណ្ើរដដលក្តវូអៃវុតត 
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ប័ណ្ណ ដដលបាៃធចញធក្កាម្កម្មវិធីធៃុះាៃសុពលភ្ជពសក្ាប់ធោលបំណ្ងម្ៃការបញ្ចុះតម្ម្ៃដតប ុធណាណុះ។ តម្ម្ៃ
ដដលបង់ធោយអនកកាៃប់ណ័្ណអាចផ្លលស់បតូរអាក្ស័យធលើការផ្លលស់បតូរតម្ម្ៃណាម្ួយដដលបធងកើតធោយ RIPTA។ 
 
ការធក្បើក្បាស់បណ័្ណរថយៃតក្កងុ របស់ RIPTA 
រាល់ប័ណ្ណដដលបាៃធចញធក្កាម្កម្មវិធីធៃុះក្តូវដតរក្ាទ្ុកធោយអនកាៃលកខណ្សសម្្តតតិក្របប់ក្ោៃ់ ៃិងក្របប់ធពលធវោ 
ហៅធពលកំពុងជិុះរថយៃតដដលផ្តល់ធសវាធោយ RIPTA។ ប័ណ្ណរថយៃដក្កុង RIPTA ាៃលកខណ្សធអ ិចក្តូៃិក 
ធហើយក្តូវចុុះធ ា្ុះធៅធលើ farebox ធដើម្្តីឲ្យវាអាចធក្បើព្បាស់្បាៃ។ អនកធបើកបរាៃសិទ្ធ ិ ធផ្ទៀងផ្លាត់រូបថតរបស់
អនកធក្បើក្បាស់។ 
 
ការធក្បើក្បាស់ម្ៃិក្តមឹ្ក្តវូម្ៃបណ័្ណរថយៃតក្កងុរបស់ RIPTA 
RIPTA សូម្រកា្សិទ្ធកិនចងការរឹបអូស ឬធាឃភ្ជពបណ័្ណរថយៃដក្កុងណាម្ួយដដលក្តូវបាៃធក្បើធោយម្ិៃក្តឹម្ក្តូវ។ 
ការធក្បើធោយម្ិៃក្តឹម្ក្តូវ ាៃដូចជា៖ 
•ការធក្បើប័ណ្ណដដលផ្ុតសុ្រលភារ 
•ការធក្បើប័ណ្ណរបស់អនកដ៏ម្ទ្ 
•ការធក្បើប័ណ្ណដដលខ្ូចរបូរាង 
•ការដចករំដលក ឬការលក់បណ័្ណ 
•ការទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណដដលម្ៃិក្តឹម្ក្តូវឬដកៃងកាាយ 
 
បុរបគលដដលធក្បើប័ណ្ណម្ិៃបានក្តឹម្ក្តូវ អាចក្តូវបាៃផ្លាកពកីម្មវិធកីនចងរយសធពលដលធ់ៅម្ួយឆ្នំ ដដលប្ាបព់ធីពល
ធ្ុះ បុរបគលរបូធ្ុះអាចោក់ពាក្យធសនើសំុជាថមី។ ការធក្បើក្បាស់ធោយម្ិៃក្តឹម្ក្តូវណាម្ួយបដៃថម្ធទ្ៀតៃឹងអាចាៃ
ការដកហូតជាអចិម្្ៃតយម៍្ៃបណ័្ណ ៃិងការដកធ្ាុះបុរបគលធចញពីកម្មវធិីធៃុះ។ 
 
ការោកព់ាកយ្បណ្តងឹ 
បុគ្គលានក់អាចោក់ពាក្យបណ្តឹងបាន កនចងករណ្ពីាក្យសុរំបស់ធរបក្តូវបាៃបដិធសធ ឬបណ័្ណរបស់ធរបក្តូវបាៃដកហូត 
ឬទ្ុកជាធាឃភ្ជព។ រ័តា៌ៃបដៃថម្ ឬកាលសធទ្សសបៃថូរបៃថយណាម្ួយអាចក្តូវបាៃផ្តល់ជូៃកនុងលកខ ៈជាដផ្នក
ម្ួយម្ៃបណ្តឹងធៃុះ។ ការោកព់ាក្យបណ្តងឹក្តូវហ ើងជាលាយលកខ អ៍្ក្សរកនចងរយសធពល 20 ម្ថៃ ម្ៃម្ថៃធធវើការ ធៅ
កាៃ់៖ 

RIPTA Customer Service Manager, Bus Pass Program,  
705 Elmwood Avenue, Providence RI 02907 

 
អនកក្របប់ក្របងធសវាអតិថិជៃ ៃឹងពិៃតិ្យធម្ើលឯកសារដដលពាក់ព័ៃធទំងអស ់ ធធវើការធសុើបអធងកតបញ្ញាធៃុះ ពិធក្ោុះ
ធោបលជ់ាម្ួយភ្ជរបីធផ្្សងធទ្ៀត តាម្ការចំាបាច ់ ធហើយៃឹងធធវើការសធក្ម្ចចិតតកនចងរយសធពល 21 ម្ថៃ ម្ៃម្ថៃធធវើការ
ប្ាបព់ទី្ទ្ួលពាក្យបណ្តឹង។ 


