សូមអរគុណចំព ោះការសាកសួរអំពីសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានពសវាកន្នែងឆ្ែងកាត់សម្រាប់ជនពិការ Omnitrans ADA Paratransit។ Access
គឺសម្រាប់បុគគលន្ែលានពិការភាព ឬសាា ន ភាពសុខភាពពិការន្ែលរារាំងពួកពគពីការពម្របើម្របព័នធរថយនដផ្ែូវបានកំណត់ពទ្ៀងទាត់ Omnitrans
ន្ែលអាចចូលពម្របើម្របាស់បានយ៉ា ងពពញពលញ ពោយឯករាជយទាំងម្រគប់ពពល ពវលា ជាបព្តោះអាសនន ឬពៅពម្រកាមកាលៈពទ្សៈមួយពិតម្របាកែ។ អវីន្ែលបានភាាប់មក
ជាមួយគឺ កយសុំកន្នែងឆ្ែងកាត់សម្រាប់ជនពិការ Omnitrans ADA Paratransit និងព័ត៌ ាន ពលើការបំពពញែំពណើរសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបស់
Access។ ម្របសិនពបើអនកម្រតូវការទ្ម្រមង់ ជពម្រមើសពផ្េងរបស់កមមវិធីពនោះ ឬព័ត៌ានបន្នាមពទ្ៀតសូមទាក់ទ្ងពៅ (909) 379-7284 ឬ
OmniADA@omnitrans.org។
ជំហានពៅកនងុ ែំពណើរការន្ែលានសិទ្ទ្ធិ ទ្ួលបាន:
1. បំពពញ កយសុំកន្នែងឆ្ែងកាត់សម្រាប់ជនពិការន្ែលពៅបន្ទាប់ពីមទ្ំព័រពនោះ។ ម្របសិន ពបើអនកម្រតូវការជួយបំពពញ កយសុំពនោះ ពយើងអាចជួយអនកបាន។
2.ម្រតូវានអនកជំន្ទញវិជាាជីវៈន្ថទាំសុខភាពន្ែលានសមតាភាពន្ែលានការសាគ ល់ែឹងជាមួយពិការភាពនិងសមតាភាពមុខងាររបស់អនកបានបំពពញការពផ្ាៀងផ្ទាត់ជាលកវណៈវិជាាជីវៈ
ន្ែលបានភាាប់មក។
3. ពៅពពលន្ែលឯកសារទាំងអស់ម្រតវូ បានបំពពញ ទ្ូរស័ពាពៅបុគគលិកសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានតាម រយៈ (909) 379-7284
ពែើមបីកំណត់ការ្ត់ជួបសម្រាប់ការពិនិតយព ើងវិញនូវសិទ្ធិទ្ទ្ួល បានពោយផ្ទាល់ និងការវាយតម្មែការឆ្ែងកាត់តាមមុខងារ។ សូមពមតាតកុំពផ្ញើសំបុម្រត ឬ ទ្ូរសារ កយពសនើសុំ –
អនកនឹងន្ទំមកនូវ កយពសនើសុំពពញពលញពែើមជាមួយអនកពែើមបីជួបជាមួយម្រគូពពទ្យ។
4.បំពពញការម្រតួតពិនិតយពោយផ្ទាល់ខែួននិងការតំរង់ទ្ិសជាមួយការវាយតម្មែតាមមុខងារជាការចាត់ទ្ុកថាចាំបាច់ពៅកន្នែងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននិងចល័តភាព។
ទ្ិសពៅពៅទ្ីកន្នែងនិងព័ត៌ានអំពីការពិនតិ យព ើងវិញសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានម្រតូវបានផ្ដល់ជូនពៅកនុងកញ្ចប់ពនោះ។ មពធោបាយពធវើែំពណើរពៅនិងម្រត ប់មកពីសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានម្រតូវបានផ្តល់ជូន
ពោយឥតគិតម្ថែពីទ្ីតាំងពៅកនុងតំបន់ពសវា Omnitrans ADA ។
5. ការសពម្រមចចិតតសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននឹងម្រតូវបានពធវើព ើងជាលាយលកវណ៍អកេរកនុងរយៈពពល 21 ម្ថៃចាប់ពីម្ថៃន្ែល កយសុំរបស់អនកគឺពពញពលញន្ែលរួមបញ្ចូលទាំងការសាា សន៍
ពោយផ្ទាល់ ការវាយតម្មែមុខងារ និងការពិនិតយព ើងវិញម្នព័ត៌ានបន្នាមពទ្ៀត្ មួយ។ ម្របសិនពបើានការសពម្រមចចិតតមួយន្ែលមិនម្រតូវបានពធវើព ើងជាលាយលកវណ៍
អកេរកនុង រយៈពពល 21 ម្ថៃបន្ទាប់ពីការបំពពញម្ន កយសុំនិងែំពណើរការពោយផ្ទាល់ពទ្ អនកាន សិទ្ធិសម្រាប់ការពធវើែំពណើររបស់ Access
រហូតែល់ពពលន្ែលការសពម្រមចចិតត ទាក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបស់អនកម្រតូវបានពធវើព ើង។

អំពី ACCESS:
ជនជាតិអាពមរិកជាមួយចាប់ពិការភាពម្នឆ្នំ 1990 (ADA) គឺជាពសចកតីម្រ ងចាប់សិទ្ិធ សុីវិល ន្ែលហាមឃាត់ការពរើសពអើងម្របឆ្ំងនឹងបុគគលន្ែលានពិការភាព។
ពៅពម្រកាម ADA ទ្ីភានក់ងារកន្នែងឆ្ែងកាត់ន្ែលម្របតិបតតិម្របព័នធរថយនតម្រកុងសាធារណៈផ្ែវូ បានកំណត់
ម្រតូវន្តផ្ដល់ម្របព័នធកន្នែងឆ្ែងកាត់សម្រាប់ជនពិការន្ែលន្ែលអាចពម្របៀបពធៀបបានសម្រាប់ បុគគលន្ែលានភាពពិការន្ែលមិនអាចពម្របើម្របាស់ម្របព័នធរថយនតម្រកុងផ្ែូវបានកំណត់។
ពនោះានន័យថាបុគគលន្ែលានភាពពិការរបស់ខែួនបានរារាំងពួកពគពីការពម្របើពោយឯករាជយនូវម្របព័នធរថយនតម្រកុងសាធារណៈធមមតាគួរន្តអាចពធវើែំពណើរពៅម្ថៃែន្ែលពនោះន្ែរ
កនុងអំ ុងពពលពា៉ា ងែូចគ្ននពនោះន្ែរនិងពៅកនុងតំបន់ជាទ្ូពៅែូចគ្នននឹងរថយនដម្រកុងពធវើ ែំពណើរ សម្រាប់ម្ថែឈ្នួលន្ែលមិនពលើសពីពីរែងម្នតម្មែឡានម្រកុងពទ្ៀងទាត់មិនន្មន
ជាការបញ្ចុោះតម្មែម្នការែឹកអនកែំពណើរមនុសេពពញវ័យ។ ពសវា Omnitrans Access ម្រតូវបានរចន្ទព ើងពែើមបីបំពពញតាមតម្រមូវការទាំងពនោះ។
ពសវា Access កន្នែងឆ្ែងកាត់សម្រាប់ជនពិការរបស់ Omnitrans គឺជាការកក់មុន ការជិោះន្ែលពម្របើម្របាស់រួមគ្នន ពសវាែឹកជញ្ាូនសាធារណៈ។ រពបៀបម្ន
Access ម្រតូវបានរចន្ទព ើងពែើមបីជាពសវាចិពញ្ចើមផ្ែូវមួយពៅចិពញ្ចើមផ្ែូវមួយ ប៉ាុន្នតអនកែំពណើរន្ែល
តម្រមូវឱ្យានកម្រមិតខពស់ម្នជំនួយពីម្របភពពែើមរបស់ខែួនពៅនឹងពគ្នលពៅរបស់ពួកពគពោយសារន្តសាា នភាពជំងឺន្ែលទាក់ទ្ងនឹងការចុោះពខោយ និងម្រតូវការទាក់ទាង
Omnitrans ពែើមបីរកកន្នែង សាន ក់ពៅសមពហតុផ្លន្ែលអាចម្រតូវបានផ្តល់ឱ្យពែើមបីជួយែល់ការែឹកជ
ញ្ាូនរបស់ពួកពគ។ តំបន់ពសវា Access ម្រតូវបានកំណត់រហូតែល់ពៅបីភាគបួនម្នចាៃ យ
មួយា៉ា យពៅខាង្មួយម្នផ្ែូវរថយនតម្រកុង Omnitrans ពទ្ៀងទាត់ន្ែលានម្រសាប់។
ពែើមបីពម្របើពសវា Access របស់ Omnitrans Access ADA Paratransit អនកម្រតូវន្តម្រតូវបាន បញ្ជាក់ថាានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន។
សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានម្រតូវ បានកំណត់ពៅពលើមូលោា នពៅតាម
ករណីនីមួយៗ។ បទ្បបញ្ញតតិ ADA កំណត់ម្រពំន្ែន យ៉ា ងតឹងរឹងនូវសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានចំព ោះ
ន្តអនកន្ែលានន្ែនកំណត់ជាក់លាក់មួយន្ែលរារាំងពួកពគពីការពម្របើម្របាស់ម្របព័នធរថយនតម្រកុងែឹកជញ្ាូនសាធារណៈជាមពធោបាយ។ កងរថយនតម្រកុងសាធារណៈ
Omnitrans ទាំងមូលគឺអាចចូលពម្របើម្របាស់បានយ៉ា ងពពញពលញ។

កតាតគនែឹោះបីសំខាន់ៗពែើមបីានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន:
1. សមតាភាពរបស់បុគគលពែើមបីពធវើែំពណើរយ៉ា ងឯករាជយពៅ/ពីចំណតឡានម្រកុងន្ែលពៅជិតបំផ្ុត។
2. សមតាភាពរបស់បុគគលព ើង/ចុោះពោយមិនពឹង ក់ពគពីរថយនដម្រកុង។
3. សមតាភាពបញ្ជញរបស់បគុ គលពែើមបីរុករកម្របព័នធរថយនតម្រកុងធមមតាពោយឯករាជយ។
បញ្ជាន្ែលពោយខែួនឯងគឺមនិ ន្មនជាកតាតន្ែលម្រតូវបានពម្របើពែើមបីកំណត់សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរួមាន:
1. អាយុ
2. ចាៃ យពៅកន្នែងឈ្ប់របស់រថយនតម្រកុង
3. កងវោះម្នការផ្តល់ពសវារថយនតម្រកុងពៅតំបន់មួយ
4. រថយនតម្រកុងន្ែលានភាពចពងអៀតន្ណន
5. អសមតាភាពកនុងការនិយយភាសាអង់ពគែស
6. ល័កវខ័ណឌអាកាសធាតុ
កយពសនើសុំ ADA របស់អនកអាចម្រតូវបានអនុម័តសម្រាប់សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានពពញពលញ (គ្នមនល័កវខ័ណឌ) ពៅពលើមូលោា នន្ែលបានកំណត់សម្រាប់លកវខណឌ ជាក់លាក់
(ពោយានល័កវខ័ណឌ) ឬសម្រាប់រយៈពពលបព្តោះអាសនន (បព្តោះអាសនន) ។
ម្របសិនពបើអនកម្រតូវបានកំណត់ឱ្យានសមតាភាពម្នការពម្របើម្របាស់ម្របព័នធរថយនតម្រកុងធមមតាសម្រាប់ការពធវើែំពណើរទាំងអស់ពោយគ្នមនជំនួយពីមនុសេាន ក់ពផ្េងពទ្ៀតពន្ទោះ
អនកនឹងមិនានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានពសវា Access។
ម្របសិនពបើអនកម្រតូវបានកំណត់ថាមិនានសិទ្ធិសម្រាប់ពសវាកន្នែងឆ្ែងកាត់សម្រាប់ជនពិការ ADA ឬមិនពពញចិតតជាមួយនឹងម្របពភទ្សិទ្ទ្ធិ ទ្ួលបានរបស់អនក
អនកអាចបតឹងឧទ្ធរណ៍ការ សពម្រមចចិតតពោយោក់ពសនើសំពណើរន្ែលបានសរពសរមួយពៅ Omnitrans កនងុ រយៈពពល 60
ម្ថៃពម្រកាយពីបានទ្ទ្ួលលិខិតបែិពសធ/ការអនុម័តរបស់អនក។ អនកអាចពសនើសុំបណត ងឹ
ឧទ្ធរណ៍កំរិតមួយឬបណត ឹងឧទ្ធរណ៍កំរិតពីរ។ បណត ឹងឧទ្ធរណ៍កម្រមិតមួយន្ែលម្រតូវបាន
ម្រគប់ម្រគងពោយអនកជំន្ទញបណត ឹងឧទ្ធរណ៍ានក់ន្ែលពិនិតយពលើបណត ឹងឯកសារនិងពត៌ថមី្មួយន្ែលអនកបានផ្តល់និងានអារមមណ៍ថា ក់ពន័ ធពៅនឹងការសពម្រមចចិតតរបស់អនក។
អនកឯកពទ្សឧទ្ធរណ៍គឺជាការឯករាជយម្នន្ទយកោា នសិទ្ធិទ្ទ្ួល។
បណត ឹងឧទ្ធរណ៍កម្រមិតពីគឺជាម្រទ្ង់ម្រទាយន្ែលជាកន្នែងន្ែលអនកពលចព ើងមុនពពលម្រកមុ ម្រតួតពិនតិ យបណត ឹងឧទ្ធរណ៍បងាាញព័ត៌ានន្ែលអនកានអារមមណ៍ថាគួរន្តម្រតូវបានយកពៅពិចារ
្សម្រាប់សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបស់អនក។ ម្រកុមពិនិតយនឹងពិនិតយឯកសារសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន និងឮព័ត៌ានន្ែលអនកពធវើបទ្បងាាញពៅម្រកុមពិនិតយ។ ពសចកតីសពម្រមចរបស់ម្រកុមពិនិតយ
កម្រមិតពីរគឺជាការសពម្រមចចិតតចុងពម្រកាយ។ ព័ត៌ានជាក់លាក់ទាក់ទ្ងនឹងបណត ឹងឧទ្ធរណ៍ មួយម្រតូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងលិខិតបែិពសធ។
ែំពណើរការបណត ឹងឧទ្ធរណ៍ពនោះមិនគួរពលើសពី 30 ម្ថៃពទ្។ អនកអាចោក់ កយសុំមួយមតង ពទ្ៀតម្របសិនពបើសាានភាពរបស់អនកកាន់ន្តធៃន់ធៃរព ើង។
វាជាការសំខាន់្ស់ន្ែលម្រគប់ន្ផ្នកទាំងអស់ម្ន កយសុំម្រតូវបានបំពពញរួមទាំងសំណុំន្បបបទ្ន្ែលានជំន្ទញន្ថទាំសុខភាព។ អនកនឹងមិនអាចកំណត់ការ្ត់ជួបរបស់អនកពទ្
ម្របសិនពបើទ្ម្រមង់ន្បបបទ្ន្ែលបានទាមទារទាំងពនោះគឺមិនពពញពលញ។ ម្របសិនពបើអនកចូលមកសម្រាប់ការ្ត់ជួបពោយផ្ទាល់របស់អនកជាមួយទ្ម្រមង់មិនពពញពលញ
ការ្ត់ជួបរបស់អនកអាចម្រតូវបានលុបពចាល។

ពតើខញុំម្រតវូ យកអវពី ៅខែោះសម្រាប់ការពិនតិ យសិទ្ទ្ធិ ទ្ួលបាន?
 ពលខសាគ ល់ន្ែលានរូបថតមួយ។
 បញ្ាីព្ម ោះថានំបចចុបបននរបស់អនក។


កយពសនើសុំម្រតូវបានបំពពញនិងការពផ្ាៀងផ្ទាត់អនកជំន្ទញន្ផ្នកន្ថទាំសុខភាព។ សូមកុំពផ្ញើសំបុម្រតឬពផ្ញើរទ្ូរសារ កយពសនើសុំ។

 ជំនួយកនុងការចល័តទាំងអស់ន្ែលអនកពម្របើសម្រាប់ការពធវើែំពណើរពៅខាងពម្រៅផ្ាោះរបស់អនក។
 ម្របសិនពបើអនកានការចុោះពខោយចកវុវិញ្ជញណសូមយករបាយការណ៍ សាា នភាពន្ភនកពីម្រគូពពទ្យរបស់អនក។
 ម្របសិនពបើអនកមិនបានន្ទំមកនូវទ្ម្រមង់ការពផ្ាៀងផ្ទាត់អនកជំន្ទញអាជីពការន្ថទាំសុខភាពរបស់អកន ពទ្
កយពសនើសុំសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបស់អនកគឺមិនពពញពលញនិងែំពណើរការរបស់អនកនឹងម្រតូវបានពនោពពល។
ព័ត៌ានទាំងអស់ន្ែលបានផ្តល់ម្រតូវបានការ រពហើយនឹងរកោការសាៃ ត់។
 កុំពភែចចុោះហតាពលខាពលើការអនុញ្ជញតសម្រាប់ការពចញផ្ោយម្នព័ត៌ានពៅន្ផ្នកខាងពម្រកាមម្នទ្ំព័រទ្ី 3។ ពនោះគឺសម្រាប់អនកកនុងការចុោះហតាពលខា មិនម្រតូវពអាយអនក
ជំន្ទញន្ថទាំសុខភាពរបស់អនកចុោះហតាពលខាពលើសំណុំន្បបបទ្ពនោះពទ្។
 ពៅពពលពធវើែំពណើរពៅកាន់កន្នែងការវាយតម្មែ អនកម្របន្ហលជាចង់ន្ទំយកអាហារសម្រមន់ ពសៀវពៅ ថានំពពទ្យ អុកសុីន្សនម្រគប់ម្រគ្នន់ ។ល។
ែូចជាការពិនិតយពនោះអាចចំ្យរហូតែល់ពៅពីរពា៉ា ងបូកនឹងពពលពវលាពធវើែំពណើររបស់អនក។
ពតើានអវនី ងឹ ពកើតព ងើ ពៅការពិនតិ យសិទ្ទ្ធិ ទ្ួលបាន?
 អនកបពចចកពទ្សសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននឹងអងគុយចុោះជាមួយអនកពែើមបីពិនិតយនូវ កយពសនើសុំរបស់អនកពហើយសួរអនកនូវសំណួរបន្នាមពទ្ៀតទាក់ទ្ងនឹងសមតាភាពរបស់អនកកនុងការពម្របើ
ម្របាស់ម្របព័នធរថយនតម្រកុង។
 អនកអាចម្រតូវបានទាមទារពែើមបីចូលរួមពៅកនុងការវាយតម្មែមុខងារពៅកនុងសហគមន៍ ែូពចនោះពយើងអាចវាយតម្មែសមតាភាពមុខងាររបស់អនកបន្នាមពទ្ៀត។
ការវាយតម្មែរបស់អនកអាចម្រតូវបានពធវើព ើងពៅខាងពម្រៅែូពចនោះសូមពសែៀកសំពលៀកបំ ក់សមរមយសម្រាប់អាកាសធាតុពៅម្ថៃពន្ទោះរួមទាំងន្សបកពជើងនិង/ឬមួកមួយ។
សម្រាប់ពគ្នល បំណងសុវតាិភាព ពសវា Access មិនន្ណន្ទំពអាយកុារពៅពលើមុខវិជាាការ វាយតម្មែមុខងារពទ្។
 ពយើងនឹងថតរូបរបស់អនកន្ែលនឹងម្រតូវបានពម្របើសម្រាប់ប័ណណសាគ ល់របស់អនក ម្របសិនពបើអនកម្រតូវបានពគកំណត់ថាានសិទ្ធិសម្រាប់ពសវា Access។

 អនកអាចន្ទំនរ្ាន ក់តាមការពម្រជើសពរើសជាមួយអនកពែើមបីការម្រតួតពិនិតយសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបស់អនក។ ម្របសិនពបើអនកកំពុងពធវើែំពណើរជាមួយកុារ
សូមន្ទំនរ្ាន ក់ពែើមបីពមើលពួកពគខណៈពពលន្ែលអនកកំពុងន្តចូលរួមពៅកនុងការពិនិតយ។

កយពសនសើ ុំ
ម្របសិនពបើអនកានភាពពិការខាងរាងកាយ ឬមុខងារន្ែលបានកំណត់ពោយជនជាតិអាពមរិកជាមួយ ចាប់ពិការ (ADA) ន្ែលកំណត់អនកពីការពម្របើរថយនតម្រកុងជាមពធោបាយផ្ែូវបានកំណត់
Omnitrans អនកអាច ានសិទ្ធិសម្រាប់ពសវា Access។ ព័ត៌ានន្ែលបានទ្ទ្ួលបានែំពណើរការម្នការទ្ទ្ួល សាគ ល់ពនោះនឹងម្រតូវបានពម្របពើ ោយ Omnitrans
ពែើមបីកំណត់សិទ្ធិរបស់អនកសំរាប់ Access។ ទ្ិននន័យ ន្ែលអាចម្រតូវបានន្ចករំន្លកជាមួយអនកផ្តល់ពសវាកន្នែងឆ្ែងកាត់ពផ្េងពទ្ៀតពែើមបីជួយសម្រមួលែល់ការពធវើ
ែំពណើររបស់អនកពៅកនុងតំបន់ពផ្េងពទ្ៀត។
កយពសនើសុំពនោះម្រតូវន្តបំពពញទាំងម្រសងុ កនុងពន្ទោះរួមានសំណុំន្បបបទ្ការពផ្ាៀងផ្ទាត់ន្ែលបានបំពពញ ពោយអនកជំន្ទញវិជាាជីវៈន្ថទាំសុខភាពមួយន្ែលានលកវណៈសមបតតិម្រគប់ម្រគ្នន់។ កយសុំមិនពពញ
ពលញនឹងបងកឱ្យានែំពណើរការសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបស់អកន កាែយពៅជាពនោពពល។
ម្របុស 
ព្ម ោះ

ន្ទមខែួន

ន្ទមក្តល

ម្រសី 

ន្ទមម្រតកូល

ម្ថៃន្ខឆ្នំកំពណើត ___/___/_____ ពលខសនតិសុខសងគម (SSN) (ពម្រសចចិតត) _____ - ____ - _______
ពលខ MEDI-CAL (ពបើាន) _____________________________
អាសយោា នទ្ីលំពៅ

លេខបន្ទ ប់#

ផ្ែូវពលខ
ទ្ីម្រកុង

ទ្ូរស័ពា

រែា

ផ្ាោះ

ពលខកូែ

ចល័ត

ការងារ

អាសយោា នសំបុម្រត
ផ្ែូវពលខ

ពលខបនាប់#

ទ្ីម្រកុង

រែា

ពលខកូែ

បរិទ្ំពសា
័រទ្ីា 1នអនកជិតខាង
ពតើអនកនឹងពរៀបរាប់ពីតំបន់ន្ែលជាកន្នែងន្ែលអនករស់ពៅយ៉ា ងែូចពមតច (ឧទាហរណ៍ ទ្ួលពចាតខាែំង ពលើទ្លួ ជាបពណត ើរន្វង ផ្ាោះន្លវង ល)?
ពតើានចិពញ្ចើមផ្ែូវពៅពគហោា នរបស់អនកឬពទ្?
ពតើានផ្ែូវម្រចកពៅឯលំពៅោា នរបស់អនកន្ែរឬពទ្?

បាទ្ឬចាស/ពទ្

ពតើានជពណត ើរប៉ាុន្ទមនកាំពៅទាវរចូលពៅលំពៅោា នរបស់អនក?
ពតើអនករស់ពៅជាន់ផ្ទាល់ែីន្មនន្ែរឬពទ្? ___________________

មពធោបាយពធវែើ ពំ ណើរបចចបុ បនន
ពតើអនកពម្របើរថយនតម្រកុង Omnitrans ធមមតាពពលឥ ូវពនោះន្ែរពទ្? ___________________________________
ម្របសិនពបើពទ្ឬពពលខែោះ ពតើអវីន្ែលបានោក់កម្រមិតឬរារាំងអនកពីការជិោះរថយនតម្រកុង? (ឧទាហរណ៍ គ្នមនចិពញ្ចើមផ្ែូវ)

_

ពតើន្ផ្នកន្ែលលំបាកបំផ្ុតម្នការជិោះរថយនដម្រកុងសម្រាប់អនកគឺអវី? _____________________________

ពតើផ្ែូវរថយនតម្រកុងអវីន្ែលបំពរើជិតផ្ាោះរបស់អនក? _________________________________________
ពតើផ្ែូវរថយនដម្រកុង្ន្ែលពៅជិតបំផ្ុតពៅផ្ាោះរបស់អនក? (សូមផ្តល់ឱ្យទ្ីតាំង)
ពតើអនកអាចពៅកន្នែងឈ្ប់ចាំរថយនដម្រកុងពោយខែួនឯងបានពទ្? __________________________
ពបើពទ្ ពហតុអវីបានជាមិនបាន? __________________________________________________
ពតើអនកអាចព ើងជិោះរថយនដម្រកុងពោយខែួនឯងន្ែរឬពទ្? ____________________________________
ពបើពទ្ ពហតុអវីបានជាមិនបាន? _____________________________________________
ពតើអនកធាែប់បានទ្ទ្ួលការបណតុ ោះប្តល្មួយពែើមបីពម្របើពសវាផ្ែូវរថយនតម្រកុងន្ែលបានកំណត់?
ពបើពទ្ ពតើអនកចង់ចូលរួមកនុងការបណតុ ោះប្តឥតគិតម្ថែន្ែរពទ្?

ឧបករណ៍ចល័តន្ែលបានពម្របើ
(គូសទាំងអស់ន្ែលម្រតូវ)
ទ្ំព័រទ្ី 2

___ ពៅអីរញុ ពោយម្ែ ុ
___ អាចបត់ចូលគ្នន; អនកពធវើែំពណើរគឺអាចពផ្ារពៅពៅអីសដង់ោរ
ម្របសិនពបើអនកមិនជិោះរថយនតម្រកង Omnitrans: ពតើពលាកអនកកំពុងពធវើែំពណើរពោយរពបៀប្? (ឧទាហរណ៍ ម្រកុមម្រគួសារ មិតតភកតិ ។ល
ពោយមិនានជំនួយអនកពបើកបរ។
___ អនកែំពណើរគឺមិនអាចពផ្ារពៅពៅអីសដង់ោរពោយគ្នមន
ជំនួយអនកពបើកបរ។
___ ពៅអីរុញខពស់

___ ពឈ្ើន្ទំផ្ែូវ/ពឈ្ើន្ទំផ្ែូវស

___ ពៅអីរុញពវញ

___ ពឈ្ើម្រចត់

___ ពៅអីរុញអគគិសនី

___ ពៅអីរុញន្វង

___ ឧបករណ៍ជំនួយពែើរ (អាចបត់ចូលគ្នន)
___ ឧបករណ៍ជំនួយពែើរ(មិនអាចបត់ចូលគ្នន)
___បំពង់អុកសុីន្សន

ម្របព័នធផ្េពវផ្ោយន្ែលពពញចិតត / ម្របពភទ្ការទ្ំន្ទក់ទ្នំ ង
___ ការពបាោះពុមពធមមតា

___ ការពបាោះពុមពធំ

___ កាន្សតថត

___ អកេរជនពិការន្ភនក

___ សុីឌីកុំពយូទ្័រ

___ បញ្ាូនតទ្ូរស័ពា
TDD/រែាកាលីហវញ៉ា

___ ពផ្េងពទ្ៀត (សូមបញ្ជាក់) __________________________ ____ ភាសាពអសា៉ា ញ
___ អុីន្ម៉ាល (សូមផ្តល់អាសយោា ន) ________________________________

កិចម្រច ពមពម្រពៀងពបកវជន OMNITRANS ACCESS
ខញុំយល់ម្រសបថាពបើខញុំម្រតូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ពសវា Omnitrans Access ខញុំនឹងបង់ម្ថែពធវើែំពណើរពិតម្របាកែ ម្របសិនពបើ បានទាមទារសម្រាប់ការពធវែើ ំពណើរពៅវិញពៅមក។
ខញុំយល់ម្រសបពែើមបីជូនែំណឹងែល់ការិយល័យសិទ្ធិទ្ទ្ួល Omnitrans ម្នរាល់ការផ្ទែស់បដូរពៅកនុងសាា នភាពរបស់ខញុំន្ែលអាចប៉ាោះ ល់ែល់សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានពែើមបីពម្របើម្របាស់ ពសវាកមម។
ខញុំក៏យល់ពីការបរាជ័យផ្ងន្ែរកនុងការម្របកាន់ខាាប់នូវពគ្នលនពយបាយនិងនិតិវិធី Omnitrans Paratransit នឹងកាែយជាមូលោា នសម្រាប់ការលុបពចាលម្នសិទ្ធិរបស់ខញុំនិងសិទ្ធិកនុងការចូលរួមពៅកនុងកមមវិធី។
ខញុំយល់និងយល់ម្រពមពែើមបីពរៀបចំការគ្នមនការបងកពម្រគ្នោះថានក់ែល់ Omnitrans Access ម្របឆ្ំងនឹងបណត ឹងទាមទារ ទាំងអស់ឬការទ្ទ្ួលខុសម្រតូវចំព ោះការខូចខាតែល់បុគគល
ម្រទ្ពយសមបតតិឬរបួសែល់ខែួនន្ែលពកើតព ើងជា លទ្ធផ្លម្នបរាជ័យរបស់ខញុំកនុងការផ្គត់ផ្គង់ឬរកោសុវតាិភាពរបស់ឧបករណ៍ន្ែលអាចន្ម្របម្របួលឬពសវាសតវន្ែលខញុំ បានតម្រមូវឱ្យសម្រាប់ការចល័ត។
ខញុំបានអាននិងយល់ចាស់អំពីលកវខណឌ សម្រាប់ពសវាន្ែលបញ្ជាក់កនុងពគ្នល នពយបាយកន្នែងចល័តជនពិការ Omnitrans Access និងបានយល់ម្រពមពគ្នរពតាមពួកពគ។
ខញុំសូមអនុញ្ជញតឱ្យពចញផ្ោយម្នពត៌ានការពផ្ាៀងផ្ទាត់និងព័ត៌ានបន្នាម្មួយពៅ Omnitrans សម្រាប់ពគ្នលបំណងម្នការវាយតំម្លសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរបស់ខញុំពែើមបីចូលរួមពៅកនុងកមមវិធី Access។
ខញុំបញ្ជាក់ថាព័ត៌ានន្ែលបានផ្តល់ពអាយពៅកនុង កយសុំពនោះគឺជាការពិតនិងម្រតឹមម្រតូវ។
កាលបរិពចេទ្

ហតាពលខា

ព័តា៌ នខាងពម្រកាមពនោះនឹងម្រតវូ តម្រមវូ ពអាយបំពពញ ម្របសិនពបើ កយសុម្រំ តវូ បានបំពពញពោយមនុសេាន ក់ពផ្េងពីពបកវជនោក់ កយពសនសើ ុំ:
ព្ម ោះ

____________________________________ ទ្ូរស័ពាពពលម្ថៃ___________________

អាសយោា ន ______________________________________________________________
ផ្ែូវពលខ

ពលខបនាប់#

ទ្ីម្រកុង

រែា

ពលខកូែ

ទ្ំព័រទ្ី 4

ទ្ំន្ទក់ទ្នំ ងពពលានអាសនន
ព្ម ោះ
ទ្ំន្ទក់ទ្ំនង

ពលខទ្ូរស័ពា

អាសយោា ន
ផ្ែូវពលខ

ពលខបនាប់#

ទ្ីម្រកុង

រែា

ពលខកូែ

ទ្ំពរ័ ពនោះនិង 2 ទ្ំព័រខាងពម្រកាមម្រតវូ ន្តម្រតវូ បានបំពពញពោយអនកជំន្ទញវិជាាជីវៈន្ថទាំសខុ ភាព
ន្ែលានអាជាញប័ណណលកវណៈសមបតតម្រិ គប់ម្រគ្នន់(សូមសរពសរ) ។
ពសវា OMNITRANS ACCESS
ការពផ្ាៀងផ្ទាត់សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន
សូមចំ្ំ: ពត៌ានសម្រាប់ការពផ្ាៀងផ្ទាត់ម្នសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានទាំងអស់ម្រតូវន្តម្រតូវបានផ្តល់ពោយអនកាន ជំន្ទញវិជាាជីវៈន្ែលទ្ទ្ួលបានអាជាញប័ណណន្ែលានលកវណៈម្រគប់ម្រគ្នន់។ ឧទាហរណ៍ម្នអនកានជំន្ទញ
វិជាាជីវៈន្ែលទ្ទ្ួលបានអាជាញប័ណណន្ែលានលកវណៈម្រគប់ម្រគ្នន់គឺប៉ាុន្នតមិនានកំណត់:
ម្រគូពពទ្យ
ពពទ្យវិកលចរិត
អនកជំន្ទញខាងន្ភនក
គិលានុបោា យិកាន្ែលបានចុោះបញ្ាី

អនកចិតតវិទ្ោ
អនកបំពរើការងារសងគម

ម្រគូពពទ្យសរម្សនិងសន្ទែក់

បុគគលពផ្ាៀងផ្ទាត់ការបំពពញ ________________________________________
ព្ម ោះវិជាាជីវៈ ________________________________________________________
ភានក់ងារ/ម្រកុមសមព័នធ _______________________________________________________
ពលខអាជាញប័ណណ ___________________________________________________________
អាសយោា នអាជីវកមម _________________________________________________________
ផ្ែូវពលខ ពលខផ្ាោះ/បនាប់# ទ្ីម្រកងុ

រែា ពលខកូែ

ទ្ូរស័ពាអាជីវកមម _______________________________________________________
***ម្របសិនពបើអកន គូស ពទ្ ឬ ពពលខែោះ ចំព ោះធាតុខាងពម្រកាមសូមពនយល់***

1. ពតើអវីជាការពធវើពរាគវិនិចេ័យពវជាសាម្រសតន្ែលប្តលឱ្យជនពិការ (ឧទាហរណ៍ ជនពិការបញ្ជញ ជំងឺឆ្កួតម្រជូក)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ពតើសាានភាពពនោះជាបព្តោះអាសននពទ្ឬ? ___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្
ម្របសិនពបើានន្មន រំពឹងថាានពថរពវលារហូតែល់: ____________________________________
កាលបរិពចេទ្ម្នរយៈពពល

2. ពតើភាពពិការរបស់ពបកវជនតម្រមូវឱ្យគ្នត់ពធវើែំពណើរជាមួយនឹងអនកន្ថរកោមួយពទ្?
___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: _______________________________________________________________
3. ពតើានព័ត៌ានសុខភាពែម្ទ្ពទ្ៀត Omnitrans Access គួរន្តែឹងពៅកនុងម្រពឹតតិការណ៍ម្នការសពគងាគោះបន្ទាន់ពន្ទោះពទ្? (ឧ. ជំងឺរលាកពថែើម ពរាគរពបង) ___________
____________________________________________________________________

4. ម្របសិនពបើអតិថិជនានភាពពិការន្ែលប៉ាោះ ល់ែល់ចល័តភាពមួយពតើគ្នត់ឬន្ទងគឺ:
អាចពធវើែំពណើរបានចាៃ យ 200 ហវីតពោយគ្នមនជំនួយ? ___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
អាចពធវើែំពណើរកនុងចាៃ យ 3 បែុក (1/4 ា៉ា យ) ពោយមិនានជំនួយពៅពលើម្របពភទ្ពផ្េងគ្ននម្នស្ានែី?___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្___ ពពលខែោះ
ពនយល់: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
អាចពធវើែំពណើរកនុងចាៃ យ 6 បែុក (1/2 ា៉ា យ) ពោយមិនានជំនួយពៅពលើម្របពភទ្ពផ្េងគ្ននម្នស្ានែី?___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្___ ពពលខែោះ
ពនយល់: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
អាចរង់ចាំពៅខាងពម្រៅពោយគ្នមនការជួយសម្រាប់ 15 – 30 ន្ទទ្ីពៅកនុងលកវខណឌ អាកាសធាតុខុសគ្នន?
___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
អាចឆ្ែងកាត់: ___ ពភែើងសតុប 2 ផ្ែូវ ___ ពភែើងសតុប 4 ផ្ែូវ
អាចឆ្ែងកាត់ផ្ែូវម្របសពវពនែឺន្ែលម្រគប់ម្រគងចរាចរណ៍ពៅកនុងតំបន់ែូចខាងពម្រកាមពនោះ:
___ លំពៅោា ន

___ ក់ក្តលអាជីវកមម ___ អាជីវកមម

5. ម្របសិនពបើានបញ្ជាចកវុវិស័យ ពតើកម្រមិតន្ភនកន្ែលអាចន្កតម្រមូវលអបំផ្ុតប៉ាុ្ណ?
សាត ំ _______ ពឆ្វង ________
ការោក់ម្រពំន្ែនទ្ំហំ: សាត ំ _______ ពឆ្វង ________
ពបើខាវក់ន្ភនកពោយសារកម្រមិត ពតើគ្នត់ឬន្ទងគឺ
អាចពធវើែំពណើរបានចាៃ យ 200 ហវីតពោយគ្នមនជំនួយ? ___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
អាចពធវើែំពណើរកនុងចាៃ យ 3 បែុក (1/4 ា៉ា យ) ពោយមិនានជំនួយពៅពលើម្របពភទ្ពផ្េងគ្ននម្នស្ានែី?___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្___ ពពលខែោះ
ពនយល់: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
អាចពធវើែំពណើរកនុងចាៃ យ 6 បែុក (1/2 ា៉ា យ) ពោយមិនានជំនួយពៅពលើម្របពភទ្ពផ្េងគ្ននម្នស្ានែី?___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្___ ពពលខែោះ
ពនយល់: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
អាចរង់ចាំពៅខាងពម្រៅពោយគ្នមនការជួយសម្រាប់ 15 – 30 ន្ទទ្ីពៅកនុងលកវខណឌ អាកាសធាតុខុសគ្នន?
___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ ពនយល់: __________________________________
__________________________________________________________________
អាចឆ្ែងកាត់: ___ ពភែើងសតុប 2 ផ្ែូវ ___ ពភែើងសតុប 4 ផ្ែូវ
អាចឆ្ែងកាត់ផ្ែូវម្របសពវពនែឺន្ែលម្រគប់ម្រគងចរាចរណ៍ពៅកនុងតំបន់ែូចខាងពម្រកាមពនោះ:

___ លំពៅោា ន

___ ក់ក្តលអាជីវកមម ___ អាជីវកមម
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6. ម្របសិនពបើមនុសេានភាពពិការខួរកាល ពតើគ្នត់ឬន្ទងអាច:
ម្របាប់ព្ម ោះ អាសយោា ន និងពលខទ្ូរស័ពាតាមការពសនើសន្ុំ ែរឬពទ្? ___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ___________________________________________________________
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ពគ្នលពៅមួយឬសាន មគំនូស? ___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ____________________________________________________________
ពោោះម្រសាយសាា នភាពន្ែលមិនបានរំពឹងទ្ុកឬការផ្ទែស់បតូរន្ែលមិនរំពឹងទ្ុកជាទ្ាែ ប់? ___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្
___ ពពលខែោះ ពនយល់: ___________________________________________________
សួររក សុំការយល់និងពែើរតាមការន្ណន្ទំឬពទ្? ___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ____________________________________________________________
ពធវើែំពណើរពោយសុវតាិភាពនិងានម្របសិទ្ធិភាពតាមកន្នែងន្ែលានមនុសេពម្រចើននិង/ឬសមុគសាម ញ?
___ បាទ្ឬចាស ___ ពទ្
___ ពពលខែោះ ពនយល់: ___________________________________________________
7. ម្របសិនពបើមនុសេពន្ទោះានបញ្ជារការនិយយសតី ពតើគ្នត់ឬន្ទងអាច:
ម្របាម្រស័យទាក់ទ្ងគ្ននពោយ កយសមដី? ___ បាទ្ឬចាស___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ___________________________________________________________
ម្របាម្រស័យទាក់ទ្ងគ្ននជាមួយឧបករណ៍ជំនួយនិយយ? ___ បាទ្ឬចាស___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ____________________________________________________________
ម្របាម្រស័យទាក់ទ្ងគ្ននពោយការសរពសរ? ___ បាទ្ឬចាស___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ____________________________________________________________
ម្របាម្រស័យទាក់ទ្ងគ្ននតាមទ្ូរស័ពា? ___ បាទ្ឬចាស___ ពទ្ ___ ពពលខែោះ
ពនយល់: ____________________________________________________________
ខញុំបញ្ជាក់ថាពត៌ានន្ែលបានផ្តល់ពលើការពផ្ាៀងផ្ទាត់សណ
ំ ុ ំន្បបបទ្សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានពនោះគឺជាការពិតនិងម្រតឹមម្រតូវបំផ្ុតម្នចំពណោះែឹងរបស់ខញុំ។
____________________________________________________________________
ហតាពលខាម្នអនកជំន្ទញន្ែលានលកវណៈម្រគប់ម្រគ្នន់
ព្ម ោះម្នអនកជំន្ទញវិជាាជីវៈន្ែលានលកវណៈម្រគប់ម្រគ្នន់ (សូមសរពសរ)

កាលបរិពចេទ្
ពលខវិញ្ជញបនប័ម្រត ឬអាជាញប័ណណ
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