
ບົດແນະນໍາວທີິການຂີ່ຂອງ RIPTA 
ບົດແນະນໍາແຕລ່ະຂັ້ນຕອນສໍາລັບການໃຊ້ລດົເມ  
 
ນໍາມາສະເໜທ່ີານໂດຍອົງການຂນົສົ່ງສາທາລະນະເກາະຣອດ (RIPTA . 
 
ໜ້າ 2 
 
ມາວາງແຜນການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາກັນເທາະ! 
 
ວທີິຂີ່ລົດເມ  
 
ລົດແມຂອງ RIPTA ເປນັວິທີງ່າຍ, ເຊ່ືອຖືໄດ,້ ແລະປອດໄພໃນການໄປຫາຈດຸໝາຍຂອງທ່ານ. ບໍວ່່າທ່ານຈະເດນີທາງໄປມາ ເພ່ືອໄປເຮັດວຽກ, ໄປຈບັ
ຈ່າຍຊ້ືຂອງ ຫືຼໄປຢາມໝູ່, ລດົເມ RIPTA ເປັນວທີິທ່ີບໍມີ່ຄວາມຕຶງຄຽດ, ມີຄວາມສະບາຍ ແລະປະຢັດທ່ີຈະໄປເຖງິທ່ີນັ້ນ. 
 
ເຮີ້ຍ ຄາລອສ, ຂ້ອຍຢາກຈະໄປຢາມປ້າແມຣີ. ເປນັຫຍັງພວກເຮົາບໍ່ໄປນໍາກນັ ແລະຂີລ່ົດເມໄປ? 
 
ຂ້ອຍສາມາດໂທຫາ RIPTA ໄດ້ທ່ີເບີ 781-9400 ແລະເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍພວກເຮົາກ່ຽວກບັເສັ້ນທາງ ແລະຕາຕະລາງເດນີທາງ.   
*ຜູພິ້ການຫູສາມາດໂທທ່ີເບີ 711 ຫືຼ 1-800-745-5555 
 
ເປັນຫຍງັພວກເຮົາບໍໄ່ປເບິງ່ທ່ີ RIPTA.com? ແຜນການເດີນທາງຊ່ວຍເລື່ອງຂໍມູ້ນການເດນີທາງສ່ວນຕົວ ແລະຕາຕະລາງເວລາລົດເມ.  
 
ຕາຕະລາງເວລາລົດເມຍັງມີໃຫ້ຢູທ່ີ່ຫ້ອງການຂອງ RIPTA ຢູທ່ີ່ 705 Elmwood Avenue in Providence. ຈຸດໄປຮັບຢູ່ບອ່ນໜຶ່ງທ່ີສູນຂນົສົ່ງເຄັນເນ
ດພີລາຊ່າອິນເຕໂີມໂດລ, ສູນນັກທ່ອງທ່ຽວນິວພອດເກດເວ, Amtrak Providence, ແລະສະພາທ່ອງທ່ຽວ Pawtucket Blackstone Valley.  
 
ໜ້າ 3 
 
ມາຂີ່ນໍາກັນ 
ຍັງເທ່ືອ, ທ່ີຮັກ. 
 
ເລກທີ 11. . . ນັ້ນແມ່ນລົດເມຂອງພວກເຮົາ! 
 ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລງົກ່ອນ ກອ່ນທ່ີພວກເຮົາຈະຂຶ້ນ.  
 
ເພາະວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການປ່ຽນໄປຫາລົດເມຄນັອື່ນ ເພ່ືອເດີນທາງຂາດຽວໃຫ້ໄປຮອດປ້າແມຣີ, ຂ້ອຍຈະບອກໃຫ້ຄົນຂບັລົດສໍາລບັການໂອນໄປຕໍ.່ 
 
ຄ່າເດນີທາງຂາດຽວ $2.00, ບວກ .50 ເຊັນສໍາລັບການໂອນໄປຕໍ.່  
 
ຂ້ອຍໄດຮ້ັບສ່ວນຫຸຼດຄ່າໂດຍສານ ເພາະວ່າຂ້ອຍເປັນຜູອ້າວຸໂສ.* ດັງ່ນັ້ນ ການເດີນທາງຂອງຂ້ອຍຈະແມ່ນ $1.00 ແລະຄ່າການໂອນໄປຕໍ່ຂອງຂ້ອຍຈະ
ແມ່ນ .25 ເຊັນ.  ກອ່ນອືນ່ຂ້ອຍແຕະບດັຜ່ານຂຶ້ນລົດເມລາຄາຫຸຼດສໍາລບັຜູ້ອາວໂຸສຂອງຂອ້ຍໃສເ່ຄື່ອງອ່ານບັດອັດສະລິຍະຂອງກ່ອງຄ່າໂດຍສານ ແລະ
ສະແດງບັດຂອງຂອ້ຍໃຫ້ຄົນຂບັລົດ.  ຂ້ອຍຈະເອົາເງິນສອງໂດລາສອດເຂົ້າໄປບ່ອນຊ່ອງໃສ່ເງນິສົດ ແລະຈາກນັ້ນຂ້ອຍຈະໄດເ້ງິນທອນ .75 ເຊັນຢູ່ໃນ
ບັດເງນິທອນ ຂອ້ຍສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການເດນີທາງຂາກບັໄດ.້  
 
ຂ້ອຍຊ້ືປຶ້ມຂອງ RIPTIKs ຢູທ່ີ່ຕະຫຼາດ.* ຂ້ອຍຈະເອົາອນັໜຶ່ງໃສ່ໃນຊ່ອງຢູ່ທາງຊ້າຍດ້ານເທິງຂອງກ່ອງຄ່າໂດຍສານ.  
*ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຄ່າໂດຍສານແມ່ນຢູໃ່ນໜ້າ ìມັນລາຄາເທ່ົາໃດ?î.  
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ໜ້າ 4 
ໄປຕໍ່ ແລະເອົາບ່ອນນັ່ງນັ້ນ, ແມ່… 
ມັນຖືກຈອງໄວໃ້ຫ້ກັບຜູອ້າວໂຸສ. 
 
ການຂີ່ນັນ້ສະດວກສະບາຍດ.ີ ນີແ້ມ່ນບ່ອນຈອດຂອງພວກເຮົາແລວ້.  
 
ພວກເຮົາຍັງອີກປະມານບລັອກໜຶ່ງຈະຮອດ, ດັ່ງນັ້ນຂ້ອຍຈະດຶງເຊືອກ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນຂບັລົດຮູ້ວ່າ ຂອ້ຍຕອ້ງການລົງລດົ.  
 
ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະໂອນຕໍໄ່ປໃຫ້ລົດເມຄັນອືນ່ ເພ່ືອໄປຫາປ້າແມຣີ. 
 
*ການໂອນໄປຕໍແ່ມ່ນດີສໍາລັບ 2 ຊ່ົວໂມງ.  
 
ເບີ້ 26… ນັ້ນແມ່ນລົດເມຂອງພວກເຮົາ! 
 
ດຽວນີ້ພວກເຮົາຈະໃຊ້ການໂອນໄປຕໍຂ່ອງພວກເຮົາ. 
 
ພວກເຮົາຢູ່ທ່ີນີ!້ 
 
ໜ້າ 5 
 
ວທີິອ່ານຕາຕະລາງເວລາລດົເມ 
 
- ຈຸດຕົນ້ທາງ ແລະຈຸດປາຍທາງແມ່ນໄດໝ້າຍໄວຢູ້ໃ່ນແຜນທ່ີ. 
- ສະຖານີໂອນໄປຕໍ່ແມ່ນໝາຍໄວ້ດວ້ຍສັນຍາລກັຕວົ ìTî ແລະມີເບີເ້ສັນ້ທາງລົດເມ ທ່ີທ່ານສາມາດໂອນຕໍ່ໄປຫາພວກມັນໄດ.້  
- ຊອກເບິງ່ເວລາທ່ີລົດເມຈະຮອດຢູປ່້າຍຈອດລດົເມສະເພາະທ່ີນີ.້  ຖ້າປ້າຍຈອດຂອງທ່ານບໍສ່ະແດງຂຶ້ນ, ປະເມີນເວລາຈາກປ້າຍຈອດລົດເມກ່ອນ 
ແລະຫັຼງ.  
- ຊອກເບິງ່ບັນທຶກພິເສດທ່ີໃຫ້ຂໍມູ້ນສໍາຄັນກ່ຽວກັບຕາຕະລາງເວລາ ຫືຼເສັ້ນທາງເດນີລົດເມ.  
 
ເບີ້ ແລະຊ່ືຂອງເສັ້ນທາງລົດເມປະກົດຂຶນ້ຢູ່ໃນ ໜ້າປົກແຜນ່ພັບ ແລະເທິງບ່ອນຟອຍປັດນໍ້າຝົນລດົເມ.  
 
ຕາຕະລາງເວລາແຕລ່ະອັນມີແຜນທ່ີສອງອັນ. . . ອັນໜຶ່ງສໍາລບັການເດີນທາງຂາເຂົ້າ (ມຸ່ງໜ້າສູ່ກາງເມືອງ) ແລະອນັໜຶ່ງສໍາລັບການເດີນທາງອອກນອກ
ເມືອງ. 
 
ກົດລະບຽບການຂີ ່
 
ປະຕັ່ງນັງ່ດ້ານໜ້າໄວໃ້ຫ້ຜູ້ອາວຸໂສ ແລະຄົນພິການ. 
 
ອາດຈະໃຊ້ເຄື່ອງສຽງທ່ີມີການໃຊ້ຫູຟັງເທ່ົານັ້ນ. 
 
ພັບລົດຊຸກເດັກນ້ອຍ ແລະລົດລໍກ້່ອນຂຶ້ນລດົ ແລະຢ່າເອາົເຄື່ອງສ່ວນຕົວຕັນບ່ອນທາງຍ່າງ.  
 
ອະນຍຸາດໃຫ້ຢືນຢູແ່ຕດ່້ານຫັຼງເສັ້ນເຫືຼອງເທ່ົານັ້ນ.  
 
ບໍອ່ະນຸຍາດໃຫ້ສບູຢາ, ກິນອາຫານ ແລະດື່ມເຄື່ອງດື່ມຢູ່ໃນລົດເມ. 
 
ບໍອ່ະນຸຍາດໃຫ້ເອົາສັດລ້ຽງໄປນໍາ (ຍົກເວັນ້ສັດຮັບໃຊ້). 
 
ບໍອ່ະນຸຍາດໃຫ້ເອົາອາວດຸ, ວັດຖລຸະເບດີ, ໝໍ້ໄຟລດົ ຫືຼຂອງແຫຼວຕິດໄຟໄດອ້ືນ່ໆຂຶ້ນໃນລດົເມ RIPTA.  
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ຂຶ້ນລດົເມຜ່ານທາງປະຕໜູ້າ ແລະອອກຜ່ານທາງປະຕຫັຼູງ.  ໃຫ້ໃຊ້ທາງມ້າລາຍບ່ອນຄົນຍ່າງຂ້າມ, ໃຫ້ເບິງ່ທາງສອງຂ້າງ ແລະຢ່າຕັນບ່ອນຫວ່າງທ່ີຈົ່ງ
ໄວໃ້ຫ້ກັບລໍເ້ຂັນ.  
 
ເອົາເຄື່ອງຂອງຂອງທ່ານຕິດຕວົຢູ່ສະເໝີ. 
ຢ່າສໍາພັດຫ່ໍຂອງທ່ີປະຖິ້ມໄວ້ ຫືຼໜ້າສົງໄສ! 
ແຈງ້ໃຫ້ຄນົຂັບລົດເມຮູ້ທັນທີ  
 
ໜ້າ 6 
ມັນລາຄາເທ່ົາໃດ? 
 
RIPTA ສະເໜີຜະລິດຕະພັນຄ່າໂດຍສານທາງອເີລັກໂທຣນກິໃຫ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເຂຶ້ນກບັຄວາມເປັນໃນການເດີນທາງຂອງທ່ານ.   
ຜູຕ້າງໜ້າບໍລກິານລູກຄ້າສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າ ຄ່າໂດຍສານທາງອເີລັກໂທຣນກິອັນໃດເໝາະສົມສໍາລັບທ່ານ. 
 
ຊ່ອງໃສ່ບດັ 
ສະແດງຜົນຂໍມູ້ນ 
ເຄື່ອງອ່ານບັດສະມາດທ໌ 
ຊ່ອງຮູດ 
ຊ່ອງໃສເ່ງິນສົດ 
ຊ່ອງໃສ່ຫຼຽນ 
 
ຄ່າໂດຍສານ:  2.00 $ 
ຄ່າຂີລ່ົດເມບໍລກິານປົກກະຕ.ິ  ໃສ່ໃບເງິນລຽບ, ບໍມີ່ຮອຍພັບ (ໃບ $1, $5, $10 ແລະ $20 ເທ່ົານັນ້) ເຂົ້າໄປບອ່ນໃສເ່ງິນສດົ, ຫືຼໃສ່ຫຼຽນ (ເທ່ືອລະຫຼຽນ) 
ເຂົ້າໄປໃນຖ້ວຍໃສ່ຫຼຽນ. ຄົນຂບັບໍ່ສາມາດທອນເງິນໄດ.້ 
ກ່ອງຄ່າໂດຍສານອອກບດັເງິນທອນໃຫ້.  
 
ການໂອນຕໍ:່  .50 ເຊັນ 
ບອກຄົນຂັບວ່າ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ໂອນໄປຕໍ່ກອ່ນທ່ານຈ່າຍເງິນ. ການໂອນໄປຕໍ່ແມ່ນກອ່ງຄ່າໂດຍສານອອກໃຫ້ ແລະໃຊ້ໄດເ້ປັນເວລາສອງຊ່ົວໂມງ
ຈາກເວລາຊ້ືຢູໃ່ນລດົເມຄັນໃດໜຶ່ງ.  
 
ຜູອ້າວໂຸສ ແລະຄົນພິການໄດຮ້ັບຄ່າໂດຍສານຫຸຼດລາຄາໃນລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງຄົນບໍຫຼ່າຍດວ້ຍການໃຊ້ບດັຜ່ານຂຶ້ນລດົເມຫຸຼດຄ່າໂດຍສານ RIPTA ຫືຼບັດ 
Medicare ຂອງເຂາົເຈົ້າ.  
 
ຜູອ້າວໂຸສ/ຄົນພິການ: $1.00 (ເວລາຄນົບໍ່ຫຼາຍ)   
ການໂອນຕໍ:່  .25 ເຊັນ (ເວລາຄນົບໍ່ຫຼາຍ)  
ຜູອ້າວໂຸສມີລາຍໄດຕ້ໍ່າ ຫືຼຄົນພິການສາມາດມີເງືອ່ນໄຂໄດຮ້ັບບັດຜ່ານຂຶ້ນລດົເມບໍເ່ສຍຄ່າໂດຍສານ.  
 
ບັດຜ່ານວນັດຽວ $6.00    
ໃຊ້ໄດ້ເປນັເວລາ 24 ຊ່ົວໂມງຈາກທ່ີອອກໃຫ້ຄັ້ງທໍາອິດ.   
ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການຂີລ່ົດເມ ແລະລົດລາງບໍ່ຈໍາກັດ.  
ຊ້ືຢູ່ໃນເວລາຂຶນ້ລົດ.  ກ່ອນຈະຈ່າຍເງິນ, ໃຫ້ບອກຄົນຂບັລົດເມວ່າ ທ່ານຕ້ອງການບັດຜ່ານວນັດຽວ.  
ຈາກນັ້ນຮູດບັດຜ່ານຢູ່ໃນຊ່ອງຮູດ.  
 
ບັດຜ່ານຂີ່ 15 ວັນ $26.00 ** 
ບໍໝ່ົດອາຍ.ຸ 
ດຈີົນກ່ວາໄດນ້ໍາໃຊ້.  
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ລວມທັງການໂອນຕໍ.່ 
ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບລົດເມ ແລະລດົລາງ RIPTA ເທ່ົານັນ້.  
ສອດບັດໃສ່ຊ່ອງໃສ່ບດັ.  
 
RIPTIKs $20.00* 
ແພັກເກດປີ້ຂາດຽວ 10 ປີ້, ລວມທັງການໂອນຕໍໜ່ຶ່ງຄັ້ງຕໍກ່ານເດນີທາງ.  
ສອດບັດໃສ່ຊ່ອງໃສ່ບດັ. 
ບໍໝ່ົດອາຍ.ຸ  
 
ບັດຜ່ານປະຈໍາເດືອນ $62.00** ເດອືນຕາມປະຕທິິນ. 
ດສີໍາລັບການເດນີທາງໄປທ່ົວລັດ, ບໍຈ່ໍາກັດດວ້ຍລດົເມີ RIPTA, ລົດລາງ ແລະ FlexService. 
ຮູດຢູ່ໃນຊ່ອງຢູທ່າງຂວາດ້ານເທິງຂອງກ່ອງຄ່າໂດຍສານ.  
 
ບັດເງນິທອນ - ອອກໃຫ້ໂດຍກ່ອງຄ່າໂດຍສານດວ້ຍການທອນຕໍ່າສດຸ .25¢ ແລະຍອດເຫືຼອສງູສຸດ $18.50 ເຊັນ  
ດໄີປສູກ່ານຂີໃ່ນອະນາຄົດ  ບໍໝ່ົດອາຍ.ຸ  ດຈີົນກວ່າຖກືນາໍໃຊ້.  ບໍສ່າມາດຖອນຄນືໄດ້ສໍາລັບເງນິສົດ.  
 
ເດັກນອ້ຍ – ຕํ່າກວ່າຫ້າປຂີີ່ຟຣີ ເມ່ືອໄປນໍາຜູ້ໃຫຍ່ (ຈໍາກັດໃຫ້ເດກັນ້ອຍສາມຄົນຕໍຜູ່ໃ້ຫຍ່ຄົນໜຶ່ງ).  
*ຂາຍໃຫ້ຢູ່ທ່ີ Kennedy Plaza, ຮ້ານຈອດຊ້ື, ແລະຕະຫຼາດດ້ານຕາເວັນອອກ 
*ຂາຍໃຫ້ຢູ່ທ່ີ Kennedy Plaza ແລະຕະຫຼາດດ້ານຕາເວນັອອກ 
 
 
ໜ້າ 7 
 
ໂຄງການບດັຜ່ານຂຶ້ນລົດເມສໍາລັບຜູ້ອາວໂຸສ ແລະຄົນພິການ 
RIPTA ສະເໜີໂຄງການບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມພິເສດ ທ່ີໃຫ້ບັດຜ່ານຂຶນ້ລົດເມຫຸຼດຄ່າໂດຍສານ ແລະບໍເ່ສຍຄ່າໂດຍສານສໍາລັບຜູອ້າວໂຸສມີສິດໄດຮ້ັບ ແລະ
ຄົນພິການ.  ບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມແມ່ນມີໃຫ້ກັບຜູອ້າວໂຸສ ແລະບຸກຄນົທ່ີມີເງື່ອນໄຂໄດຮ້ັບທ່ີມີເອກະສານຖືກຕອ້ງ.  ຜູອ້າວໂຸສ ແລະຄົນພິການອາດຈະຂີ່
ດ້ວຍບັດຜ່ານຂຶນ້ລົດເມຫຸຼດຄ່າໂດຍສານ RIPTA.  ເຂົາເຈົາ້ຈ່າຍເຕັມຄ່າໃນລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງບລໍກິານຄົນຫຼາຍສຸດຂອງ RIPTA (7 ໂມງເຊ້ົາ-9 ໂມງ
ເຊ້ົາ ແລະ 3 ໂມງແລງ-6 ໂມງແລງ) ໃນວັນທໍາມະດາ ແລະຈ່າຍເຄິ່ງຄ່າໂດຍສານໃນເວລາອື່ນທັງໝົດ ເມ່ືອເຂົາເຈົ້າແຈງ້ບັດຜ່ານຫຸຼດລາຄາ ຫືຼບັດ 
Medicare. ຜູ້ອາວຸໂສລາຍຮັບຕໍ່າທ່ີມີເງື່ອນໄຂ ແລະຄົນພິການອາດຈະຂີຟ່ຣີດ້ວຍບັດຜ່ານຂຶນ້ລົດເມບໍເ່ສຍຄ່າໂດຍສານ RIPTA.  ບດັຜ່ານຂຶ້ນລດົເມ
ສໍາລບັຜູ້ອາວຸໂສ ແລະຄົນພິການຈະມີລາຄາ $25.00 ໃນປີ 2015 ແລະໃຊ້ໄດເ້ປັນເວລາ 5 ປີ.  
 
ຂ້ອຍມີເງື່ອນໄຂບໍ? 
ຜູອ້າວໂຸສ 
ຖ້າທ່ານມີອາຍຸ 65 ປຂີຶ້ນໄປ, ທ່ານມີເງືອ່ນໄຂໄດຮ້ັບບດັຜ່ານຂຶນ້ລົດເມຫຸຼດລາຄາ RIPTA ເມ່ືອທ່ານສະດງບັດທ່ີມີຮູບພ້ອມກັບຫັຼກຖານພິສູດອາຍ.ຸ  ບັດ
ຜ່ານຂຶ້ນລດົເມບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍສານ RIPTA ແມ່ນອີງຕາມເງື່ອນໄຂລາຍໄດ້ຕໍາ່.  
 
ຄົນພິການ 
ເພ່ືອຮັບເອົາບດັຜ່ານຂຶ້ນລົດເມຫຸຼດຄ່າໂດຍສານ RIPTA, ທ່ານຕ້ອງສະແດງໜັງສຈືາກອົງການທ່ີໄດຮ້ັບອະນຸມັດເຊ່ັນ ຫອງ້ການບໍລກິານຟ້ືນຟູ, ໂຮງຮຽນ
ຄົນຫູໜວກ RI, ຫືຼຈົດໝາຍຮັບຮອງຄວາມພິການປະກັນສັງຄົມ. ເພ່ືອຮັບບັດຜ່ານຂຶ້ນລດົເມບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍສານ RIPTA, ທ່ານຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂລາຍໄດ້
ຕໍ່າ.  
 
ໄປທ່ີ RIPTA.com ຫືຼໂທຫາ 784-9500 x604 ເພ່ືອເບິງ່ຂະບວນການມີສິດໄດ້ຮັບເຕັມ.  
 
ຂ້ອຍຈະສະໝັກຂບໍັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມຫຸຼດລາຄາ ຫືຼບໍເ່ສຍຄາ່ RIPTA ຂອງຂ້ອຍໄດຢູ້ໃ່ສ? 
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ເຂົ້າໄປຫ້ອງການບັດປະຈໍາຕົວມີຮູບຕິດ RIPTA, ຕັ້ງຢູທ່ີ່ສູນຂນົສົ່ງ Kennedy Plaza Intermodal ຢູໃ່ນເມືອງ Providence. ຫ້ອງການເປີດແຕວ່ັນ
ຈັນຫາວັນພະຫັດ ຕັງ້ແຕ່ 9:00 ໂມງເຊ້ົາ ຫາທ່ຽງ ແລະ 1:00 ໂມງແລງ – 4:00 ໂມງແລງ.  
 
ທຸກໆອາທິດ, ພະນກັງານຫ້ອງການອອກບັດຕິດຮູບຂອງ RIPTA ຈະເດີນທາງໄປຫາຊຸມຊົນຕ່າງໆທ່ົວລັດ ເພ່ືອອອກບດັຜ່ານຂຶ້ນລົດເມໃຫ້ກັບຜູອ້າວໂຸສ 
ແລະຄົນພິການທ່ີມີເງື່ອນໄຂ, ຜູທ່ີ້ບໍສ່າມາດໄປຫາຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຢູໃ່ນເມືອງ Providence ໄດ.້  ຫ້ອງການອອກບັດມີຮູບຕິດຈະປິດໝົດມ້ືໃນ
ທຸກໆວັນສຸກ ເພ່ືອໃຫ້ການບລໍິການ ìການເດນີທາງຕາມເສັ້ນທາງî ເປັນບດັມີຮູບຕິດໃນທ່ົວລັດ.  ໂທຫາສູນບລໍິການລູກຄ້າ ຫືຼເຂົ້າເບິ່ງ RIPTA.com 
ເພ່ືອຊອກເບິງ່ວ່າ ມີການເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງທ່ີກໍານົດໄວຢູ້່ໃກທ່້ານບໍ!່ 
 
ອັດຕາຫຸຼດສໍາລັບຜູອ້າວໂຸສ ແລະຄົນພິການ  
ສໍາລບັຄົນພິການ ແລະຜູອ້າວໂຸສມີເງື່ອນໄຂ, RIPTA ສະເໜໂີຄງການບັດຜ່ານຂຶ້ນລົດເມພິເສດ ທ່ີລວມມີບດັຜ່ານຂຶ້ນລົດເມຫຸຼດຄ່າໂດຍສານ ແລະບໍ່
ເສຍຄ່າໂດຍສານ.  ຄົນຜູມີ້ລາຍຮັບຕໍ່າເປັນຜູທ່ີ້ມີອາຍຢຸ່າງໜ້ອຍ 65 ປີ, ຫືຼຜູທ່ີ້ມີຄວາມພິການອາດຈະຂີ່ຟຣ*ີ ດວ້ຍບດັຜ່ານຂຶ້ນລົດເມບໍເ່ສຍຄ່າໂດຍ
ສານ RIPTA.  ຄນົອື່ນທຸກຄົນຜູທ່ີ້ມີອາຍຢຸ່າງໜ້ອຍ 65 ປ,ີ ຫືຼຜູ້ທ່ີມີຄວາມພິການຈະຈ່າຍຄ່າໂດຍສານເຕັມໃນລະຫວາ່ງການບລໍກິານຊ່ົວໂມງມີຄົນຫຼາຍ
ຂອງ RIPTA (7 ໂມງເຊ້ົາ - 9 ໂມງເຊ້ົາ ແລະ 3 ໂມງແລງ - 6 ໂມງແລງ) ໃນວັນທໍາມະດາ ແລະຈະຈ່າຍຄ່າໂດຍສານ ½ ໃນເວລາອືນ່ທຸກຄັງ້ຕາມການ
ແຈງ້ບັດຜ່ານຜູ້ອາວໂຸສ/ຜູພິ້ການ RIPTA ຫືຼບັດ Medicare.  
 
ພຽງແຕແ່ຕະບັດຂອງທ່ານຢູ່ໃນກອ່ງຄ່າໂດຍສານ.  
 
ສໍາລບັຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕມີກ່ຽວກັບວທີິທ່ີຈະມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບໂຄງການບັດຜ່ານຂຶນ້ລົດເມຂອງ RIPTA ສໍາລັບຜູ້ອາວໂຸສ ແລະຜູພິ້ການ, ລກູຄ້າສາມາດໂທ
ຫາເບີ 784-9500, ຕໍ່ 604 ຫືຼເຂົ້າເບິ່ງ RIPTA.com.  
 
 ໜ້າ 8 
ການໃຊ້ລົດເຂັນ 
ການໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການບລໍິການແກຄ່ົນພິການແມ່ນບລຸມິະສດິສໍາລັບ RIPTA! ທຸກພາຫະນະຂອງ RIPTA ປະຕບິັດຕາມກດົໝາຍຄົນພິການອາເມຣິ
ກາ ແລະມີລິບຕລ໌ົດເຂັນ ແລະທາງເນີນທ່ີສາມາດຮອງຮັບໄດປ້ະມານ 600 ປອນດ.໌  ຄົນຂບັລົດເມໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມໃນການໃຊ້ລິບຕ໌ ແລະສາມາດ
ຊ່ວຍຜູໂ້ດຍສານທ່ີພິການໄດ,້ ພ້ອມທັງການປະກາດປ້າຍຈອດລົດເມຢູສ່ະຖານທ່ີຈອດລົດເມສໍາຄັນຕ່າງໆນໍາ.  
 
ຕົກລົງ, ທ່ານ. ທ່ານປອດໄພແລວ້ທ່ີຈະເຂົ້າມາຂ້າງໃນ. 
 
ຂ້ອຍຈະປ່ອຍສາຍຈັບເຫ່ົຼານີໃ້ຫ້ເມ່ືອທ່ານລງົລົດ. 
 
ຂຂໍອບໃຈທ່ີຊ່ວຍຂາ້ພະເຈົ້າດ້ວຍການຮັດເຂັມຂັດນລິະໄພ.  
 
ໃກ້ຈະຮອດບ່ອນຂອ້ຍຈະລງົແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນຂອ້ຍຈະຊຸກຄານຢູ່ດ້ານຫັຼງຂອງຕັ່ງພັບ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນຂບັຮູ້ຈກັ. 
 
ໜ້າ 9 
ການບລໍິການ ADA 
ສໍາລບັຄົນພິການທ່ີປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ລົດເມຕາມເສັ້ນທາງກໍານົດ, RIPTA ໃຫ້ການບລໍິການພິເສດການເດນີທາງໃຫ້ຜູພິ້ການຜ່ານໂຄງການ RIde 
Program, ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກົດໝາຍຄນົພິການອາເມຣິກາ (ADA) ປີ 1990.  ຕິດຕໍຫ່າ RIde ທ່ີເບີ 461-9760 ສํາລັບໃບຄໍາຮ້ອງ ADA ຫືຼ
ຄໍາຖາມກ່ຽວກບັການບໍລກິານ ADA.  
 
ການບລໍິການພິເສດການເດີນທາງໃຫ້ຜູພິ້ການ ADA ໃຫ້ບລໍກິານເຖິງທ່ີ ແລະຕ້ອງມີການຈອງລ່ວງໜ້າ. ທຸກການເດີນທາງຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນ ແລະສິ້ນສຸດ
ພາຍໃນ ¾ ໄມລຂ໌ອງເສັນ້ທາງລົດເມ RIPTA ປກົກະຕ.ິ  
 
ໃຜມີສດິໄດ້ຮັບ?  
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ï ທຸກຄນົຜູ້ທ່ີມີຄວາມພິການຂັດຂວາງການໃຊ້ລິບຕລ໌ົດເຂນັ ຫືຼລດົເມທ່ີມີທາງເນີນຂຶນ້. 
ï ທຸກຄນົຜູ້ທ່ີມີຄວາມພິການຂັດຂວາງການເດີນທາງຫາ ຫືຼຈາກປ້າຍລົດເມ.  
 
ຂ້ອຍຈະຈັດກຽມສໍາລັບການຂີແ່ນວໃດ? 
ï ໂທຫາ RIde ທ່ີເບີ 461-9760. 
ï ກຽມຂໍມູ້ນທ່ີຈໍາເປນັໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ ລວມທັງຊ່ືຂອງທ່ານ, ທ່ີຢູຕ່ົວຈິງຈາກຈຸດເລີມ່ຕົ້ນ ແລະຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ, ແລະເວລານັດໝາຍຂອງທ່ານ.  
 
ມັນລາຄາເທ່ົາໃດ? 
ຄ່າໂດຍສານ RIde ADA ແມ່ນ $4.00 ໃນແຕລ່ະເສັ້ນທາງ.  
 
ຂ້ອຍສາມາດໄປໃສໄດ້? 

- ການນັດໝາຍທາງການແພດ 
- ຊັອບປິ້ງ 
- ເບິ່ງຮູບເງົາ 
- ຮ້ານແຕ່ງຜົມ 
- ບ່ອນໃດກໍໄ່ດທ່ີ້ທ່ານຕ້ອງການພາຍໃນເຂດຮ່ອມທາງ ADA ¾ ໄມລ!໌ 

 
ສໍາລບັຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕມີກ່ຽວກັບການບລໍິການພິເສດໃຫ້ແກຄ່ົນພິການ ADA, ໃຫ້ໂທເບີ 461-9760. 
 
ໜ້າທີ 10 
ໂຄງການບລໍກິານຜ່ານໄປຕໍ ່
ເສັ້ນທາງກໍານົດໄວ້  
ການບລໍິການທ່ົວລັດພາຍໃນເສັນ້ທາງລົດເມ 55 ສາຍ.  
 
TransART  
ໂຄງການ TransART ປ່ຽນແປງສະພາບບອ່ນພັກຖ້າລດົເມສາທາລະນະພ້ືນຖານເປັນບອ່ນໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈ, ມີສລິະປະແກຊຸ່ມຊົນ.  ເປົ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການ TransART ແມ່ນເພ່ືອເພ່ີມປະສົບການຂອງບກຸຄົນເຫ່ົຼານັ້ນທ່ີໃຊ້ການບລໍິການ RIPTA ໂດຍການໃຫ້ບອ່ນນັ່ງ ແລະທ່ີພັກພິງຈາກສະພາບອາ
ກາດ ໃນຂະນະທ່ີໃຫ້ການແນະນໍາທ່ີພັກຖ້າລົດເມທ່ີເປນັເອກະລັກ ແລະໜ້າສົນໃຈແກສ່ະພາບແວດລ້ອມຕາມທ້ອງຖະໜົນ.  ໂຄງການນີ້ແມ່ນເຮດັໃຫ້ມີ
ຜ່ານກອງທຶນຜ່ານໄປຕໍ່ຂອງລັດຖະບານກາງ.  ສໍາລບັທຸກໂຄງການ TransART, RIPTA ຈະໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການ 80%, ແລະສວ່ນທ່ີຍງັເຫືຼອອີກ 
20% ແມ່ນຈະຈດັໃຫ້ໂດຍອົງການຫຸ້ນສ່ວນ/ຊຸມຊົນ.  
   
ການບລໍິການ Flex 
ການບລໍິການໃຫ້ແກເ່ພ່ືອນບ້ານທ່ີມີຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຄກືັນກບັການບລໍິການທ່ົວໄປ.  ເຊ່ືອມຕໍກ່ັບເສັນ້ທາງລົດເມມາດຕະຖານ. ດຽວນີແ້ມ່ນມີໃຫ້ຢູໃ່ນ 
Coventry, Kingston, Narragansett, Pascaog, Slatersville, South Aquidneck, West Warwick, Westerly ແລະ Woonsocket.  ໂທ
ຫາ 1-877-906-FLEX (3539) ເພ່ືອຂຂໍໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ.  
 
ພາລະກິດຂອງ RIPTA 

ເພ່ືອໃຫ້ການບໍລກິານຜ່ານໄປຕໍທ່ີ່ປອດໄພ, ເຊ່ືອຖໄືດ້ ແລະມີລາຄາຄຸ້ມຄ່າດ້ວຍທີມຜູຊ່້ຽວຊານມີຝມືີຮອງຮັບລູກຄາ້ຂອງພວກເຮົາ, ສະພາບແວດລ້ອມ, 
ແລະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍຄ່ວາມເປນັເລີດການຜ່ານໄປຕໍ.່  
 
ໜ້າ 10 
ຂໍມູ້ນຜູເ້ດີນທາງໄປມາ RI 
ພວກເຮົາຢູ່ທ່ີນີ້ ເພ່ືອຊ່ວຍປັບປຸງການເດີນທາງໄປມາຂອງທ່ານ! 
ໂປຣແກຣມຟຣີ, ເປັນຜູສ້ະໜັບສະໜນູຮ່ວມກັນໂດຍກົມຂົນສົ່ງຂອງ RI ແລະສະໜອງທຶນໂດຍອົງການທາງຫຼວງຂອງລັດຖະບານກາງ, RI ຜູເ້ດີນທາງ
ໄປມາສະເໜີການບລໍິການ ແລະຂໍ້ມູນຕໍໄ່ປນີໃ້ຫ້ຄື: 
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ຈອດ ແລະ ຂີ ່
ພວກເຮົາຊ່ວຍຜູເ້ດນີທາງໄປມາຊອກຫາບ່ອນຈອດ ແລະ ຂີທ່ີ່ສະດວກ ແລະເວລາສໍາລບັການບໍລກິານລົດເມດວ່ນ ແລະຜູ້ເດນີທາງໄປມາ.  
 
ການຈອດຈ່າຍເງິນສົດ  
ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກດົໝາຍຂອງລັດ 37-5-7.1, ເຊ່ິງຕ້ອງການໃຫ້ນາຍຈ້າງຜູ້ໃຫ້ການຈອດລົດທ່ີໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍແກລູ່ກ
ຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພ່ືອສະເໜບີັດຜ່ານການຜ່ານໄປຕໍ່ RIPTA ໃຫ້ແທນບ່ອນຈອດລດົ.  
 
ການໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼາຍຄນົ  
ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາເພ່ືອນທ່ີໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ! 
 
ການຈອດລົດຍ່ານໃນເມືອງທ່ີຫຸຼດລາຄາ (ສໍາລັບຫຼາຍຄນົໃຊ້ຮ່ວມກັນ) 
ພວກເຮົາໃຫ້ມີການຈອດລົດໃນລາຄາຫຸຼດຢູ່ໃນຮົ່ມປອດໄພຢູທ່ີ່ຫ້າງ Providence Place Mall.  

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຂີ່ກບັບ້ານ 
ເມ່ືອເກີດມີກລໍະນສີຸກເສີນ, ໂຄງການນີ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮ່ວມກນັຫຼາຍຄນົມີແທັກຊ່ີຂີ່ຟຣີທ່ີມີບັນຫາອອກໄປຈາກການໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ. 
 
ກຸ່ມໂຮງຮຽນ 
ການບລໍິການຟຣຈີັດໃຫ້ມີເຄືອຂ່າຍຄອບຄວົທ່ີປອດໄພ ແລະເຊ່ືອຖໄືດແ້ກພ່ໍ່ແມ່ທ່ີສນົໃຈຢູໃ່ນການແບງ່ປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການເດີນທາງໄປມາ
ໃນໂຮງຮຽນ.  
 
ບັດ U-Pass 
ພວກເຮົາໃຫ້ການເດີນທາງແກນ່ກັຮຽນຢູໃ່ນວທິະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລທ່ີເຂົ້າຮ່ວມ ທ່ີໃຫ້ຄ່າໂດຍສານໃນລາຄາຫຸຼດ ຫືຼຟຣີຢູໃ່ນ RIPTA. 
 

ເລກໝາຍທ່ີສໍາຄນັ 

ການບລໍິການລກູຄ້າ ແລະຂໍມູ້ນຕາຕະລາງເວລາ                 781-9400 
ໂທລະສັບ TDD RI              1-800-745-5555 ຫືຼ 711 
ເສຍ ແລະພົບຄນື                    784-9500 x 133 
ຫ້ອງການບດັຕິດຮູບ               784-9500 x 604 
ຂໍມູ້ນຜູ້ເດີນທາງໄປມາ                                      784-9500 x 126 
ສາຍຈອງການບໍລກິານ Flex                   1-877-906-FLEX (3539) 
ຜູປ້ະສານງານ ADA                 784-9500 x 153 
ໂຄງການ RIde Program                                  461-9760 
ໂຄງການບດັຜ່ານຂຶ້ນລົດເມສໍາລັບຜູ້ອາວໂຸສ ແລະ ຜູພິ້ການ   784-9500 x 604 
 

ໂທຫາ RI ຂໍມູ້ນຜູ້ເດີນທາງໄປມາມ້ືນີທ່ີ້ເບີ 781-9400 ຫືຼອເີມວທ່ີ commuter@RIPTA.com.  
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