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100 Hale Street
Lowell, MA 01851
(978) 452-6161 លលខបន្ៃែម 204

ពាក្យលសនស
ើ ៃ
ុំ ិងការន្ែនុំអុំពីសទ
ិ ិទ
ធ ទួល ADA Paratransit
លោរពជូៃចុំលពាោះអនក្ដាក្់ពាក្យ៖
សូមអរគែចុំលពាោះការសួរអុំពីការលសនើសុំសិទិធទទួលបាៃសិទិធសម្រាប់ អាជ្ញាធរឆ្លងកាត់តុំបៃ់ឡូន្ែល (LRTA), លសវាក្មម
ADA Paratransit, លសវា Road Runner។ ឯក្សារភ្ជាប់ ខាងលម្រកាមលៃោះ

គឺជ្ញចាប់ចមលងនៃពាក្យសុំសម្រាប់ទទួលបាៃែ ិញ្ញាបៃបម្រតទទួលសិទិធ ADA Paratransit។
លសវា Road Runner ADA Paratransit លៅ LRTA ផ្តល់ជូៃៃូែលសវាក្មមដល់បគគលណាន្ដលមិៃអាចលម្របើម្របាស់
លសវារថយៃតម្រក្ុងផ្លូែលថរលដាយសារពិ ការភ្ជព។ ការមិៃាៃលទធភ្ជពជិោះរថយៃដម្រក្ុងផ្លូែថនល់

រួមបញ្ូច លការលធវើមិៃអាចដុំលែើរលៅកាៃ់ ៃិងលចញពីរថយៃតម្រក្ុង ចុំែតរថយៃតម្រក្ុង ឬក្ន្ៃលងលចញពីរថយៃតម្រក្ុង

ឬមិៃយល់ពីរលបៀបជិោះៃិងលម្របើម្របព័ៃធរថយៃតម្រក្ុង។ លសវា Road Runner ាៃបលម្រមើការម្រគប់ តុំបៃ់ទុំងអស់ក្នងចុំងាយ ¾
ក្នងមួយ ា៉ា យល៍ លៅន្ផ្នក្ាាងនៃផ្លូែៃីមួយៗ ន្ដលម្រតូែបាៃផ្តល់ឱ្យលដាយម្របព័ៃធរថយៃតម្រក្ុងផ្លូែលថរ LRTA។
លសវា Road Runner Paratransit ផ្តល់ជូៃៃូែការរួមដុំលែើរជ្ញមួ យោន ន្ដលាៃម្របភពពីលសវាក្មមទិសលៅ
លៅដល់អនក្ន្ដលក្ុំែត់ថាជ្ញអនក្ាៃសិទិធ ADA សម្រាប់ការលធវើដុំលែើរណា
ន្ដលមិៃអាចលធវើបាៃលដាយលម្របើលសវាផ្លូែលថរ។ ឧទហរែ៍

អនក្ម្របន្ហលជ្ញអាចលម្របើលសវាក្មមផ្ូែលថរសម្រាប់
ល
ការលធវើដុំលែើរខលោះ ម្របសិៃលបើក្ន្ៃលងឈប់លៅជិត

លហើយមិៃាៃឧបសគគន្ដលរារាុំងអនក្មិៃឱ្យលៅដល់ៃិងលចញពីរថយៃតម្រក្ុង។ លៅលពលលផ្េងលទៀត
អនក្ម្របន្ហលជ្ញមិៃអាចលម្របើ រថយៃតម្រក្ុងបាៃលទ ដូចលៃោះ លសវាក្មម Road Runner paratransit
បាៃបលងកើតលឡើងក្នងលោលបុំែងជួយអនក្ លៅលពលាៃបញ្ញ
ា ន្បបលនោះ។

លសវា Road Runner ក្៏ាៃផ្តល់ជូៃៃូែលសវា Dial-A-Ride (DAR) សម្រាប់បគគលន្ដលាៃអាយលលើសពី 60

ឆ្នុំន្ដលរស់លៅក្នងទីម្រក្ុងន្ក្ែរផ្លូែលៅកាៃ់ទីម្រក្ុងឡូន្ែ ៉ាល។ ឯក្សារភ្ជាប់ខាងលម្រកាមលៃោះផ្ងន្ដរគឺជ្ញពាក្យលសនើសុំ

សម្រាប់លសវាក្មមDAR។ កាលែ ិភ្ជគសម្រាប់លសវាក្មម DAR មិៃាៃភ្ជាប់លៅៃឹងលសវាក្មម LRTAADA លឡើយ។
លសវាក្មម DAR គឺជ្ញលសវាក្មមាៃក្ុំែត់លដាយសុំលែើជ្ញមៃ។

អនក្ក្៏ម្រតូែបាៃលលើក្ទឹក្ចិតតផ្ងន្ដរឱ្យទក្់ទងម្រក្ុមម្របឹក្ាម្របចុំតុំបៃ់របស់អក្
ន អុំពីលសវាដឹក្ជញ្ូា ៃជ្ញៃ់ខពស់ៃិង / ឬ ADA។
លដើមែីឱ្យលយើងអាចក្ុំែត់ឱ្យបាៃម្រតឹមម្រតូែពីសិទិធរបស់អនក្ចុំលពាោះលសវាក្មមណាមួយ

សូមបុំលពញពាក្យលសនើសុំមួយឬទុំងពីរន្ដលភ្ជាប់ជ្ញមួយលៃោះ ឱ្យម្រតឹមម្រតូែតាមន្ដលអាចលធវើលៅបាៃ។

សុំែួរសម្រាប់លសវាក្មម ADA ាៃលោលបុំែងលដើមែីក្ុំែត់កាលៈលទសៈន្ដលអនក្អាចលម្របើម្របាស់លសវាក្មមផ្ូែលថរ
ល
ឬលសវា Paratransit។

ម្របសិៃលបើអនក្ម្រតូែការជុំៃួយក្នងការបុំលពញពាក្យលសនើសុំលៃោះ ឬាៃសុំែួរ សូមទក្់ទងការ ិយាល័យលៃោះតាមលលខទូរស័ពទ
(978) 452-6161, លលខបន្ៃែម 204។ លិខិតលៃោះៃិងពាក្យលសនើសុំលសវាក្មម ADA អាចរក្បាៃក្នងទម្រមង់លផ្េងៗ។
បនទប់ពីអនក្បាៃបញ្ចប់ការបុំលពញពាក្យលសនើសុំ ADA

សូមអនក្លធវើការជ្ញមួយអនក្ជុំនញន្ផ្នក្ន្ថទុំសខភ្ជពន្ដលាៃអាជ្ញាប័ែណ ឬអនក្លធវើការជ្ញមួយជៃពិការភ្ជព
លដើមែីបុំលពញព័ត៌ាៃអុំពីជុំនញន្ថទុំសខភ្ជព។ ព័ត៌ាៃន្ដលអនក្ផ្តល់ គឺជ្ញបាៃរក្ាទក្ជ្ញសាាត់។

ការ ិយាល័យនៃការទទួលបាៃសិទិធ

100 Hale Street

Lowell, MA 01851

(978) 452-6161 លលខបន្ៃែម 204
សូមក្ុំភ្ជាប់ព័ត៌ាៃលែជាសាស្តសតជ្ញមួយៃឹងពាក្យលសនស
ើ លុំ ៃោះ
សូមលផ្ាើរពាក្យសរុំ បស់អក្
ន លៅ៖

ការ ិយាល័យនៃការទទួលបាៃសិទិធ
អាជ្ញាធរឆ្លងកាត់ក្នងតុំបៃ់ឡូលែ ៉ាល
100 Hale Street

Lowell, MA 01851
ពាក្យលសនើសុំន្ដលបាៃបុំលពញ ៃឹងម្រតូែបាៃដុំលែើរការក្នងរយៈលពលនមៃមួយនថា ចប់ពីនថាន្ដលបាៃទទួល។

អនក្ៃឹងម្រតូែបាៃជូៃដុំែឹងជ្ញលាយលក្ាែ៍អក្េរអុំពីការក្ុំែត់ ៃិងការចត់ថានក្់នៃសិទិធទទួលបាៃរបស់អនក្។

ម្របសិៃលបើលយើងម្រតូែការលពលលែលាបន្ៃែមលដើមែីសុំលរចការការក្ុំ ែត់ ADA អនក្ៃឹងម្រតូែបាៃផ្តល់ជូៃជ្ញបលណា
ត ោះអាសៃន
ៃូែសិទិធទទួលបាៃការសៃមត រហូតដល់ដុំលែើរការម្រតូែបាៃបញ្ចប់។

ម្របសិៃលបើការ ិយាល័យនៃការទទួលបាៃសិទិធក្ុំែត់ថា អនក្អាចលម្របើលសវាក្មមរថយៃតម្រក្ុងផ្លូែលថរ LRTA

លហើយដូលចនោះមិៃាៃសិទិទ
ធ ទួលលសវាក្មម paratransit លយើងៃឹងជូៃដុំែឹងដល់អនក្ពី មូលលហតសម្រាប់ការក្ុំែត់ លៃោះ។
អនក្អាចតវា៉ា អុំពីការក្ុំែត់ៃិងការចត់ថានក្់នៃសិទិធទទួលបាៃរបស់អនក្។

អនក្ៃឹងម្រតូែបាៃផ្តល់ជូៃៃូែចាប់ថតចមលងនៃការតវា៉ា អុំពីភ្ជពាៃសិទិធទទួល។

ម្របសិៃលបើដុំលែើរការតវា៉ា មិៃអាចម្រតូែបាៃបញ្ចប់ក្ងរយៈលពល
ន
30 នថា, លសវា Road Runner
ៃឹងផ្តល់សិទិធទទួលបាៃលសវាជ្ញបលណា
ត ោះអាសៃន។
លយើងទៃទឹងរង់ចុំទទួលបាៃៃូែពាក្យសុំរបស់អនក្។
លដាយក្តីលសាមោះម្រតង់,
Richard Garrett

អនក្សម្រមបសម្រមួលសិទិធទទួល

ការ ិយាល័យនៃការទទួលបាៃសិទិធ
អាជ្ញាធរឆ្លងកាត់ក្នងតុំបៃ់ឡូលែ ៉ាល
100 Hale Street

Lowell, MA 01851

(978) 452-6161 លលខបន្ៃែម 204

ពាក្យលសនស
ើ ស
ុំ ទ
ិ ិទ
ធ ទួលបាៃ Paratransit ADA

សម្រាប់ន្ត LRTA

ការ ិយាល័យ LRTA សម្រាប់ការដឹក្ជញ្ូា ៃ

ចុំណាត់ថានក្់៖ បាៃអៃម័ត

100 Hale Street

1. អចិន្ៃតយ៍

2. ាៃលក្ាខែឌ

Lowell, MA 01851

1. ទុំនស់ែ ិជ្ញាជីែៈ

2. ាៃសមតែភ្ជពផ្លូែលថរ

3. បលណា
ត ោះអាសៃន

(978) 452-6161 លលខបន្ៃែម 204

ចុំណាត់ថានក្់៖ បាៃបដិលសធ

3. ពាក្យលសនើសុំមិៃលពញលលញ

4. អនក្ទសេន

អីន្មល៖ TransportationAccess@LRTA.com

កាលបរ ិលចេទនៃការអៃម័ត
លលខសាគល់អតិថិជៃ#

ន្ផ្នក្ ក្
(ន្ផ្នក្លៃោះម្រតូែបុំលពញលដាយលបក្ាជៃទុំងអស់)

1. អនក្ដាក្់ពាក្យ
ល្មោះ

លភទ

❑ម្របុស

❑ស្សី

នម / នមក្ណា
ត ល / លោតតនម
អាសយដាាៃ

លលខអាផាតិមិៃ #

ទីម្រក្ុង

រដា

អីន្មល

នថាន្ខឆ្នុំក្ុំលែើត

លលខក្ូដតុំបៃ់

មម / ថថ / ឆ្ឆ្ឆ្ឆ្
លលខទូរស័ពទលៅផ្ទោះ

លលខទូរស័ពទក្ន្ៃលងលធវើការ

2. លលខទុំនក្់ទុំៃងបនទៃ់ (ម្របសិៃលបើាៃ)
ល្មោះ
លលខទូរស័ពទលៅផ្ទោះ

លលខទូរស័ពទក្ន្ៃលងលធវើការ

ទុំនក្់ទុំៃងជ្ញមួយអនក្លសនើសុំ
លតើអនក្ក្ុំពងដាក្់ពាក្យលសនើសុំសិទិទ
ធ ទួលលសវា Paratransit តាមចាប់ជៃជ្ញតិអាលមរ ិក្ពិការភ្ជព (ADA)?
ធ ទួលបាៃលសវា ADA Paratransit”។
❑ បាទ/ខាុំក្ុំពងដាក្់ពាក្យសុំ "សិទិទ

បុំលពញន្ផ្នក្ ខ ៃិង គ ខាងលម្រកាម
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ន្ផ្នក្ ខ
ន្ផ្នក្លៃោះម្រតូែន្តបុំលពញលោះម្រតាន្តអនក្ាៃពិការភ្ជពឬសាែៃភ្ជពសខភ្ជពន្ដលរារាុំងអនក្លពលខលោះ
ឬន្តងន្តពីការលម្របើលសវាក្មមរថយៃតម្រក្ុងផ្លូែលថររបស់ LRTA។

បគគលន្ដលបុំលពញន្ផ្នក្លៃោះៃឹងម្រតូែបាៃចត់ទក្ថាជ្ញការលសនើសុំសិទិធសម្រាប់ "សិទិទ
ធ ទួលបាៃលសវា ADA
Paratransit"។ ព័ត៌ាៃអុំពីពិការភ្ជព ឬសាែៃភ្ជពសខភ្ជពៃឹងម្រតូែបាៃរក្ាទក្យា៉ា ងសាាត់បុំផ្ត។

1. លតើអនក្ាៃភ្ជពពិការឬសាែៃភ្ជពសខភ្ជព យា៉ា ងដូចលមតច ?
លហើយលតើវារារាុំងអនក្ពីការលម្របើម្របាស់លសវារថយៃតម្រក្ុង LRTA លពលខលោះឬម្រគប់លពលលែលា?

2. លតើភ្ជពពិការរបស់អនក្ាៃសភ្ជពបលណាណោះអាសៃន ន្មៃឬលទ?
ម្របសិៃលបើន្មៃ លតើអនក្រ ុំពឹងថាវាៃឹងាៃរយៈលពលប៉ានមៃ?

❑

បាទ/ចស ន្មៃ

❑ លម្រចើៃន្ខ

❑

លទ មិៃន្មៃ

❑ លម្រចើៃឆ្នុំ

3. លតើអនក្ធ្លលប់ម្រតូែការនុំៃរណាានក្់មក្ជ្ញមួយអនក្ លដើមែីជួយអនក្លធវើដុំលែើរន្ដរឬលទ?
(ជុំៃួយការផាទល់ខួៃន្ផ្ន
ល
ក្ន្ថទុំ PCA)?

❑ បាទ/ចស ❑

លទ

❑

មតងាតល

4. ភ្ជពពិការន្ភនក្៖

❑

ទុំងស្សុង

❑

លខាយន្ភនក្

5. ការសាតប់៖

❑

ថលង់

❑

ការសាតប់លខាយ

6. លផ្េងៗ៖

❑

អនក្ាៃជមាឺខូចម្រក្លលៀៃ

❑

ពិបាក្លមើលល

ើញ ប៉ាន្ៃតមិៃន្មៃពិការន្ភនក្

7. លតើអនក្លម្របើឧបក្រែ៍ជុំៃួយចល័ត ឬលម្រគឿងបរ ិកាារសម្រាប់លធវើដុំលែើរ ន្ដរឬលទ? ❑ លម្របើ ❑ មិ ៃលម្របើ
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8. លតើឧបក្រែ៍ជុំៃួយចល័តទី ឬលម្រគឿងបរ ិកាារណាខលោះខាងលម្រកាមលៃោះ

ន្ដលអនក្លម្របើជ្ញជុំៃួយក្នងការលធវើបាលស់ទីលៅកាៃ់ក្ន្ៃលងន្ដលអនក្ម្រតូែលៅ?

(សូមលម្រជើសលរ ើសចលមលើយណាន្ដលម្រតូែសម្រាប់អនក្)

❑

រលទោះរញលដាយនដ

❑

លឈើ ម្រចត់សម្រាប់លដើរ

❑

ជិោះម៉ាូតូាៃា៉ា សីៃ

❑

រលទោះរញលដាយា៉ា សីៃ

❑

លឈើ ម្រចត់

❑

លឈើ សម្រាប់លដើរ

❑

ឧបក្រែ៍ម្រទឹសីត / ម្រទនប់

❑

ឈីឆ្ពប

❑

អក្សីន្សៃ

❑

លសវាសតវពាហៃៈ (សៃខនុំផ្ូែល ជ្ញលដើម)

❑

លផ្េងៗ

សូមបញ្ញ
ា ក្់

9. លទោះបីជ្ញាៃ ឬមិៃាៃឧបក្រែ៍ជុំៃួយចល័តទី លតើាៃលក្ាខែឌជ្ញក្់លាក្់ណាខលោះ

ន្ដលរាុំងសទោះការលធវើដុំលែើរក្នងចាាយណាមួ យ ឬ ការរង់ចុំនចុំែតរថយៃតម្រក្ុង ដូចជ្ញ៖ ក្ងវោះចិលញ្ចើមផ្លូែ
សីតែាភ្ជពលលើសពី ឬលម្រកាម

ក្ុំឡងលពលទទួលការពាបាលលែជាសាស្តសត។ល។

, ទឹក្លភលៀង

10. លតើអនក្អាចចូលក្នងយាៃយៃតលដាយមិៃាៃជម្រាល ឬការលលើក្ បាៃន្ដរឬលទ?

❑ បាទ/ចស ❑

លទ

❑

លពលខលោះ (ម្របសិៃលបើលពលខលោះ សូមពៃយល់ពីលក្ាខែឌន្ដលៃឹងអាចរាុំងសទោះអនក្)៖

11. លតើអនក្អាចលធវើដុំលែើរ 200 ហវីត បាៃលដាយសែែតែិភ្ជព លដាយោមៃជុំៃួយពីអនក្ដនទន្ដរឬលទ?

❑ បាទ/ចស ❑

លទ

❑

លពលខលោះ (ម្របសិៃលបើលពលខលោះ សូមពៃយល់ពីលក្ាខែឌន្ដលៃឹងអាចរាុំងសទោះអនក្)៖

12. លតើអនក្អាចលធវើដុំលែើរ 1/4 ន្ម៉ាល បាៃលដាយសែែតែិភ្ជព លដាយោមៃជុំៃួយពីអនក្ដនទន្ដរឬលទ?

❑ បាទ/ចស ❑
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13. លតើអនក្អាចលធវើដុំលែើរ 1/2 ន្ម៉ាល បាៃលដាយសែែតែិភ្ជព លដាយោមៃជុំៃួយពីអនក្ដនទន្ដរឬលទ?

❑ បាទ/ចស ❑

លទ

❑

លពលខលោះ (ម្របសិៃលបើលពលខលោះ សូមពៃយល់ពីលក្ាខែឌន្ដលៃឹងអាចរាុំងសទោះអនក្)៖

14. លតើអនក្អាចលធវើដុំលែើរ 3/4 ន្ម៉ាល បាៃលដាយសែែតែិភ្ជព លដាយោមៃជុំៃួយពីអនក្ដនទន្ដរឬលទ?

❑ បាទ/ចស ❑

លទ

❑

លពលខលោះ (ម្របសិៃលបើលពលខលោះ សូមពៃយល់ពីលក្ាខែឌន្ដលៃឹងអាចរាុំងសទោះអនក្)៖

15. លតើអនក្អាចលឡើងជលែើត រក្មពស់ 12 អីញ បាៃចុំៃួៃបីជុំហាៃលដាយោមៃជុំៃួយន្ដរឬលទ?

❑ បាទ/ចស ❑

លទ

❑

លពលខលោះ (ម្របសិៃលបើលពលខលោះ សូមពៃយល់ពីលក្ាខែឌន្ដលៃឹងអាចរាុំងសទោះអនក្)៖

16. លតើអនក្អាចរង់ចុំលម្រៅ រយោះលពលដប់នទីលដាយមិៃអងគយលលើបង់បាៃន្ដរឬលទ?

❑ បាទ/ចស ❑

លទ

❑

លពលខលោះ (ម្របសិៃលបើលពលខលោះ សូមពៃយល់ពីលក្ាខែឌន្ដលៃឹងអាចរាុំងសទោះអនក្)៖

17. ខាុំលផ្ទៀងផាទត់ថាព័ត៌ាៃន្ដលបាៃផ្ដល់ខាងលលើគឺម្រតឹមម្រតូែលៅៃឹងអវីន្ដលលអបុំផ្តនៃចុំលែោះដឹងរបស់ខុំា។

ហតែលលខារបស់អនក្លសនើសុំ

កាលបរ ិលចេទ

ម្របសិៃលបើអនក្ម្រតូែការជុំៃួយបុំលពញសុំែុំ ន្បបបទលៃោះឬាៃសុំែួរ
សូមលៅទូរស័ពទលៅការ ិយាល័យទទួលបាៃសិទិលធ លខ 978-452-6161 លលខបន្ៃែម 204។ ពាក្យលសនើសុំលៃោះ
គឺអាចចូលយក្បាៃ ៃិងអាចលម្របើបាៃសម្រាប់អនក្ក្នងទម្រមង់លផ្េងៗ។
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**ចុំៃចសុំខាៃ់**
ព័ត៌ាៃន្ដលផ្តល់លដាយលសវាក្មមមៃសេឬអនក្ជុំនញន្ថទុំសខភ្ជពរបស់អនក្លៅទុំព័រទី 6
ៃឹងម្រតូែបាៃលម្របើលដើមែីជួយ LRTA សលម្រមចចិតតថាលតើអនក្ាៃសិទិទ
ធ ទួល ADA RoadRunner
ៃិងលដើមែីធ្លនថាលយើងយល់ពីតម្រមូែការលធវើដុំលែើររបស់អនក្។ ម្របសិៃលបើទុំព័រទី 6 មិៃលពញលលញ
លយើងមិៃអាចក្ុំែត់សទ
ិ ិរធ បស់អក្
ន បាៃលទ។
ព័ត៌ាៃផាទល់ខួៃលៃោះៃឹ
ល
ងម្រតូែបាៃន្ចក្រ ុំន្លក្ជ្ញមួយមៃសេន្ដលៃឹងផ្តល់ឱ្យអនក្ៃូែការដឹក្ជញ្ូា ៃរបស់អនក្។

18. ការវាយតនមលែ ិជ្ញាជីែៈលសវាក្មមមៃសេ ឬការន្ថទុំសខភ្ជព
ខាុំសូមអៃញ្ញាតឱ្យបគគលិក្ ឬអនក្ឯក្លទសន្ថទុំសខភ្ជពរបស់ខុំា
បលញ្ចញព័ត៌ាៃន្ដលចុំបាច់លដើមែីក្ុំែត់សិទិទ
ធ ទួលបាៃ RoadRunner លៅ LRTA។
ហតែលលខារបស់អនក្លសនើសុំ៖

កាលបរ ិលចេទ៖

"ពាក្យសុំន្ដលបាៃបញ្ចប់ៃឹងម្រតូែបាៃដុំលែើរការក្នងរយៈលពល 21 នថានៃការទទួល។
អនក្ៃឹងម្រតូែបាៃជូៃដុំែឹងជ្ញលាយលក្ាែ៍អក្េរអុំពីការក្ុំែត់ ៃិងការចត់ថានក្់នៃសិទិធទទួលបាៃរបស់អនក្។
ម្របសិៃលបើ LRTA ម្រតូែការលពលបន្ៃែមលដើមែីបញ្ចប់ការសុំលរចចិតត ADA
អនក្ៃឹងម្រតូែបាៃផ្តល់ជូៃជ្ញបលណា
ត ោះអាសៃនៃូែសិទិទ
ធ ទួលបាៃការសៃមតរហូតដល់ដុំលែើរការម្រតូែបាៃបញ្ចប់ ។"
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ន្ផ្នក្ គ
***ម្រតូែបុំលពញលដាយអនក្ជុំនញលសវាក្មមមៃសេឬន្ថទុំសខភ្ជព***
ការក្ត់សាគល់សខា
ុំ ៃ់ចុំលពាោះអនក្ឯក្លទសលសវាក្មមមៃសេឬការន្ថទុំសខភ្ជព៖ ព័ត៌ាៃ
ន្ដលអនក្បាៃផ្តល់ៃឹងជួយលយើងក្នងការក្ុំែត់សមតែភ្ជពដុំលែើរការសខភ្ជពរបស់
អនក្ដាក្់ពាក្យសុំក្នងការលម្របើម្របាស់ការដឹក្ជញ្ាូ ៃសាធ្លរែៈ។
វាសុំខាៃ់ណាស់ន្ដលអនក្ម្រតូែលធវើលដាយជ្ញក្់លាក្់ៃិងចាស់លាស់ក្នងការវាយតនមលរបស់អនក្។
សូមអគែដល់ការសហការែ៍របស់អនក្។

ល្មោះអនក្ដាក្់ពាក្យលសនស
ើ ុំ

សូមសរលសរលដាយក្ុំពយូទ័រ ឬលដាយនដ

អាសយដាាៃ

ទុំនក្់ទុំៃងែ ិជ្ញាជីែៈជ្ញមួយលបក្ាជៃ
សូមផ្តល់ (វាយក្ុំពយូទ័រឬសរលសរនដ)

ការវាយតនមលន្បបពិពែ៌នអុំពីក្ម្រមិតមខងារនៃការចល័តរបស់អក្
ន ដាក្់ពាក្យន្ដលលរៀបរាប់អុំពីផ្លែ ិបាក្ដនទលទៀតនៃពិការភ្ជព

ៃិងការក្ត់សាគល់អុំពីការយល់ម្រពមរបស់អក្
ន ជ្ញមួយការវាយតនមលរបស់អក្
ន ដាក្់ពាក្យអុំពីសមតែភ្ជពរបស់ោត់ក្ងការលម្របើ
ន
ម្របាស់រថយៃតម្រក្ុង
LRTA ៖

លតើអក្
ន លសនស
ើ អា
ុំ ច ៖

ផ្តលព
់ ័ត៌ាៃដូចជ្ញអាសយដាាៃៃិងលលខទូរស័ពតា
ទ មការលសនស
ើ ុំ?

❑
ទទួលសាគល់ទិសលៅឬទីតាង
ុំ សាគល់?
❑
លដាោះស្សាយជ្ញមួយសាែៃភ្ជពន្ដលមិៃបាៃរ ុំពឹងទក្ឬការផាលស់បូរមិ
ត ៃបាៃរ ុំពឹងទក្លៅ ❑

បាទ/ចស

លសនស
ើ ុំ យល់ ៃិងលធវើតាមការន្ែនុំ?

បាទ/ចស

ក្នងទាលប់?

លធវើដុំលែើរលដាយសែតែិភ្ជពឆ្លងកាត់ទីធ្លល LRTA ដ៏មាញឹក្ៃិង / ឬសមគសាមញ?
លធវើដុំលែើរលដាយសែតែិភ្ជព 1/2 ា៉ា យល៍លដាយោមៃជុំៃួយ?
លធវើដុំលែើរលដាយសែតែិភ្ជព 3/4 ា៉ា យល៍លដាយោមៃជុំៃួយ?

❑
❑
❑
❑

បាទ/ចស
បាទ/ចស

បាទ/ចស
បាទ/ចស
បាទ/ចស

❑
❑
❑

លទ

❑
❑
❑
❑

លទ

លទ
លទ

លទ
លទ
លទ

ខាុំសម
ូ បញ្ញ
ា ក្់ថា ព័ត៌ាៃន្ដលបាៃផ្ដលខា
់ ងលលើគឺម្រតឹមម្រតូែចុំលពាោះភ្ជពលជឿជ្ញក្់លប
អ ុំផ្តរបស់ខុំ។
ា
សូមលម្របើម្រតាអតតសញ្ញាែ

សម្រាប់ការ ិយាល័យរបស់អក្
ន ឯក្លទស HS / HC
ខាងលម្រកាម (រួមបញ្ូច លល្មោះ,
អាជ្ញាប័ែណ #, អាសយដាាៃ

អនក្ឯក្លទសទទួលបាៃអាជ្ញាប័ែណ/សញ្ញាបម្រត HS ឬ HC

ៃិងទូរស័ពធ
ទ រក្ិច។
ច )

ការ ិយាល័យ LRTA សម្រាប់ការដឹក្ជញ្ូា ៃលៅកាៃ់

ម្រតូែម្របគល់ទម្រមង់ន្ដលបាៃបុំលពញរួចលៅកាៃ់៖
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