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Reasonable Modifications/Accommodations 
 

ទីភ្នា កង់ារ VTA ជួយ សម្រួលអ្ាកដំណ ើ រមានពិការភ្នពដដលណម្រើណសវាឡានម្កុង នងិរថណ្លើងម្ាលណោយជួយ ណ្វើ 
ការដកដម្រសរណេតុផល កាុងការម្រតិរតតិណោលនណោបាយ ការអ្នុវតតន ៍និងទម្រងក់ារនានាណៅតារការណសាើសំុ
ណោយអ្នុណោរតាររទរញ្ញតតិ្រមានររស់ម្កសួងគរនាគរនស៍េរដឋអាណររកិណលខ 49 CFR ភ្នគ 27 និង 37។  
(United States Department of Transportation’s Final Rule to 49 CFR Parts 27 and 37 ។) 
  
ការដកដម្រសរណេតុផលអាចមានររួនូវការជួយ អ្ាកដំណ ើ រោកលុ់យរញ្ចូលណៅកាុងម្រអ្ររ់ងលុ់យ អ្នុញ្ញញ តឲ្យអ្ាក
ដំណ ើ រររណិភ្នគ ផកឹទឹក ឬណលរថ្ា ណំពលកំពុងជិិះរថយនតម្កុងណដើរបណីជៀសវាងកុំឲ្យមានរញ្ញា សុខភ្នពណផេងៗ ណេើយ
អ្នុញ្ញញ តឲ្យអ្ាកដំណ ើ រអ្ងគុយណៅកដនលងណផេងពីឧរករ ៍ណ្វើចលនាររស់ណគ កាលណាអ្ាកដំណ ើ រអាចម្គរម់្គង 
ចលនាននឧរករ ៍ររស់ណគបាន។ 
 
អ្ាកដំណ ើ រអាចណសាើសំុឲ្យមានការដកដម្រទងំណនាិះជារុនបាន ឬណសាើសំុណៅណពលណាដដលណគម្តូវការវា។ អ្ាកដំណ ើ រ
រនិចបំាចត់ម្រូវឲ្យនិោយថ្ “ការដកដម្រសរណេតុផល” ណៅណពលណគសំុឲ្យមានការជួយ សម្រួលណារយួណនាិះ។ 
រុគគលិកររស់ VTA នឹងណ្វើការជារយួអ្ាកដំណ ើ រណដើរបដីសវងរកជំនួយអ្វីណផេងៗណទៀតកាុងការជួយ សម្រួលការណចញ
ចូលដដលណគម្តូវការ ណរើសិនជាសណរាើសំុណោលនណោបាយ ការអ្នុវតតន ៍និងទម្រងក់ារដកដម្រនានាណនាិះពំុម្តូវបាន
រំណពញណនាិះណទ។ 
  
ណដើរបណីសាើសំុសម្មារក់ារជួយ សម្រួលសរណេតុផល សូរទកទ់ងរកដផាកណសវាអ្តិថជិនររស់ VTA។ 
  
ណសវាអ្តិថិជន៖ 
 (408) 321-2300 
 ពត័ម៌ានជាសវ័យម្រវតតិមានសម្មារជូ់ន 
 24 ណមា៉ោ ង ជាភ្នាអ្ងណ់គលស និងណអ្ស៉ោាញ៉ោុល 
 (800) 894-9908 ណៅណម្ៅ ណោន្ី Santa Clara County 
 (408) 321-2330 TTY 
 customer.service@vta.org 
  
ការសម្ររសម្រួលសរណេតុផលណោលនណោបាយ/ទម្រងក់ារ ររស់ VTA 
 



គមនាគមនស៍ម្រាបបុ់គគលានពិការភាព; ការកែកម្របសមហេតុផលហលើ ហោល
នហោបាយ និងទម្រមងក់ាររបស់ VTA 

Transportation for Individuals with Disabilities; 

VTA Reasonable Modification Policy and Procedure 

ហោលនហោបាយ 

 ហលខឯែសារ៖ OPS-PL-0060 

 ហលខែំកែថ្មី៖ 01 

 

 កាលបរហិឆេទហ ើម៖  កាលបរហិឆេទែំកែកម្រប៖  
ទំព័រ 1 នៃ 6 

 8/25/15 N/A  
Khmer3/09/2016 

 

1.0 ហោលបំែង៖ 
ចាបផ់ ត្ើមផៅថ្ងៃទី 13 ខែកកកដា 2015 បទបញ្ញ ត្តិធរមានថ្នច្បាបអ់ាផមរកិាំងមានពិករភាពរបស់ក្កសួងគមនាគមនស៍ហរដ្ឋ
អាផមរកិសតីអាំពីគមនាគមនស៍ក្មាបបុ់គគលខដ្លមានពិករភាព; ករខកខក្បសមផហតុ្្លថ្នផោលនផោបាយ និងករអនុវត្តន៍
ត្ក្មូវថាអនក ត្ល់ករបាំផរ ើដឹ្កជញ្ជូ នក្តូ្វផធវើករសក្មួលសមផហតុ្្លផៅផលើបទបញ្ញ ត្តិ និងទក្មងក់រថ្នក្បតិ្បត្តិកររបស់ផគផដ្ើមប ី
ធានាថាផសវាទាំងឡាយអាច្បផច្បញចូ្បលបានសក្មាបជ់នទាំងឡាយខដ្លមានពិករភាព(អានការច ុះបញ្ជ ីសហពន័ធ/Vol. 80, No. 
49 (80 FR 13253, March 13, 2015។ សារាចររបស់អភបិាលត្រងស់ ីរសហពន័ធ ( Federal Transit Administration’s 
Circular ) FTA C 4710.1 ពនយល់បន្នែមទ ៀរអំពីបញ្ញរតិធរមាន §2.10 & §2.11)។  

ផោលនផោបាយផនេះបញ្ចូ លកនុងបទបញ្ញ ត្តិក្បតិ្បត្តិ និងនិោមរបស់ VTA ជាមយួនិងបទបញ្ញ ត្តិធរមានថ្នករខកខក្បសមផហតុ្
្លរបស់ច្បាបស់តីពី អាផមរកិាំងមានពិករភាពរបស់ក្កសួងគមនាគមនស៍ហរដ្ឋអាផមរកិ ដូ្ផច្បនេះផហើយផគពក្ងីកករផច្បញចូ្បល 
រងយនតក្កុង រងផ ល្ើងក្ាល និងផសវាបា៉ា រ៉ា ក្ត្ងសីុ់ត្របស់ជនមានពិករភាព។   

2.0 វសិាលភាព៖ 
ទីភាន កង់ារ VTA និងអនកជាបកិ់ច្បចសនាករងាររបស់ផគគួរខត្ទទលួែុសក្តូ្វកនុងករផធវើករខកខក្ប/ករសក្មួលផដ្ើមបកី្បតិ្បត្តិបទ 
បញ្ញ ត្តិ ផោលនផោបាយ និងទក្មងក់រនានាកលណាចាាំបាច្ប ់ផហើយសមរមយកនុងករអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបុគគលខដ្លមានពិករភាពឲ្យ 
ផក្បើរងយនតក្កុង រងផ ល្ើងក្ាល shuttle ឬផសវាបា៉ា រ៉ា ក្ត្ងសីុ់ត្របស់ទីភាន កង់ារ VTA។ 

3.0 ធុរែិឆច៖ 
3..1 កររីផទេះ កររីងផ ល្ើងក្ាល អធិករពិនិត្យថ្ងលឈ្នួល អនកក្គបក់្គងតាមទីកខនលង ្ូឈួ្យលាត្ក្ត្ងសីុ់ត្ និងបុគគលិកសនតិសុែរបស់ 

VTA អាច្បជបួក្បទេះនូវគាំរឧូទហរណ៍ថ្នសផមនើថ្នករសក្មួលមានផហតុ្្លដូ្ច្បខាងផក្កម។ បញ្ជ ីផនេះមនិខមនទាំងក្សុងផទ គឺ
ក្បខហលមានសផមនើសក្មាបក់រខកខក្ប ផោលនផោបាយ បទបញ្ញ ត្តិ ឬទក្មងក់រ ករមនិរ ាំពឹងទុកជាមុន ខដ្លនឹងក្តូ្វករឲ្យមាន 
ករសក្មួលផ្េងៗ។   

 

3.1.A ជាំនយួសក្មាបជ់យួ ផមើលែុសក្តូ្វថ្ងលឈ្នួល តាមសផមនើសុាំជាមុន គរួខត្ ត្ល់ឲ្យ(Coach Operator Rule Book 7.11)។ 
ការមីនិត្រូវទោកដៃទៅកន ងកាបូបត្បុស ការបូបត្សី កញ្ចប ់ឬសំទលៀកបំពាករ់បស់អនកៃំទ ើ រទៃើមបយីកត្បាក ់ឬ 
ឧបករ ៍ដាកដ់លៃឈ្នួលកន ងទោលបំ ងជយួ កន ងការចារន់្ចងដលៃឈ្នួល។ 

3.1.B អនកដ្ាំផណើ របរផិភាគ និង្ឹកទឹកផៅផលើរងយនតក្ត្ងសីុ់ត្ផដ្ើមបផីជៀសវាងាា នភាពក្បឆាំងផវជជាស្តសត។ (Coach 
Operator Rule Book 8.12; សូមអាន VTA Ordinance 98.1 Sec 4 (b) 7) 

3.1.C អនកដ្ាំផណើ រខដ្លផក្បើក្បាស់ថាន ាំផពទយែលួនឯងជិេះរងយនតក្ត្ងសីុ់ត្ (Coach Operator Rule Book 8.13) ។ ការមីនិ
គរួជយួ អនកៃំទ ើ រកន ងការទត្បើត្បាស់ថ្ន ទំ ។ អនកៃំទ ើ រគឺមានធ រកិចចកំចារទ់ចាលទត្គឿងទត្បើត្បាស់ថ្ន ទំព យរបស់ទគទដាយ
ខ្ៃួនឯង ទហើយមនិត្រូវទបាុះទចាលទត្គឿងទត្បើត្បាស់ថ្ន ទំព យ(ត្សួច មជ ល បនទុះទរសតឈាម ថ្ន ទំព យ ឬវរែ ទាក ់ងនានា 
ទ ៀរ) ទៅទលើរលយនតត្រងស់ ីរ ឬទៅកន ង ធ ងសំរាមទៅតាមមនទីរជួបជ ំរបស់ត្រងស់ ីរ (កន្នៃងឈ្ទៅកន ងរលទភៃើងត្សាល 
ម ឌ លទសវាអរិលិជន ម ឌ លត្រងស់ ីរ ចំ ររលយនតត្កុងឈ្ប ់ឬជត្មក)។   



គមនាគមនស៍ម្រាបបុ់គគលានពិការភាព; ការកែកម្របសមហេតុផលហលើ ហោល
នហោបាយ និងទម្រមងក់ាររបស់ VTA 
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3.1.D អនកដ្ាំផណើ រអាច្បជិេះកខនលងផ្េងោន ពីឧបករណ៍ច្បល័ត្របស់ផគ (Coach Operator Rule Book 8.9.1). ការមីនិគរួជយួ  
កន ងកិចចត្បរិបរតិការឧបករ ៍ចល័ររបស់អនកៃំទ ើ រទ ើយ។ 

3.1.E រផទេះគរួខត្ដាកផ់ៅកខនលង ឬជិត្កខនលងរផទេះឈ្បផ់ដ្ើមបផីជៀសវាងកុាំឲ្យសទេះ ផបើចាាំបាច្ប ់ឬតាមករផសនើសុាំ កលណាករ ី
សក្មច្បថាវាមានសនតិសុែអាច្បផធវើបាន (Coach Operator Rule Book 5.16)។ 

 
សក្មាបក់រខណនាាំខវងឆៃ យផទៀត្ ករគីរួខត្ទកទ់ងមក មណឌ លក្តួ្ត្កិច្បចក្បតិ្បត្តិករបស់ VTA ផបើសិនជាផគមនិ 
មានលទធភាព ត្ល់ករជយួ សក្មួលដូ្ច្បតាមសផមនើសុាំផនាេះផទ។ មនិត្ក្មូវឲ្យមានទិនននយ័កត្ក់្តាបខនាម សក្មាបក់រ

ត្ល់ថ្នករខកខក្បមានផហតុ្្ល។ 
3.2 អនកក្តួ្ត្ក្តាតាមកខនលង 

3.2.A គរួខត្ជយួ ផក្ជាមខក្ជងករកីនុងករកាំណត្ថ់ាផត្ើសផមនើសុាំ ខកខក្បសមផហតុ្្ល/ករសក្មបសក្មួលអាច្បផធវើបាន។  

3.2.B គរួក្បក្ស័យទកទ់ងជាមយួអនកដ្ាំផណើ រផដ្ើមបធីានាថាផគអាច្បផក្បើផសវារបស់ VTA តាមរយៈករសផក្មច្បចិ្បត្តខកខក្បសម
ផហតុ្្ល ឬផដាយករកាំណត្រ់កវធីិជិត្ដិ្ត្ផ្េងផទៀត្ខដ្ល ត្ល់លទធភាពផច្បញចូ្បលតាមសផមនើ។  

 

3.3 ផសវាអតិ្ងិជន/បុគគលិក ISR 

3.2.A ផសវាអតិ្ងិជនរបស់ VTA/បុគគលិក ISR គរួខត្ដាកប់ញ្ចូ លសផមនើរបស់អតិ្ងិជនសក្មាបខ់កខក្ប ផោលនផោបាយ  
ទក្មងក់រ ឬបទបញ្ញ ត្តិ កនុងក្បពន័ធតាមដានមតិ្ផោបល់របស់អតិ្ងិជន។ សផមនើទាំងផនេះនឹងក្តូ្វកត្ស់ាំោល់ថាជា
សផមនើខកខក្បសមផហតុ្្ល។  សផមនើទាំងឡាយនឹងក្តូ្វបញ្ជូ នផៅថាន កក់្គបក់្គងផសវាអតិ្ងិជន/ខ ន្កក្គបក់្គងបុគគលិក។ 

3.2.B ផបើសិនជាផសវាអតិ្ងិជន VTA /បុគគលិក ISR ទទលួបណតឹ ងពីអតិ្ងិជនអាំពីករបដិ្ផសធសផមនើសក្មាបក់រខកខក្ប 
ផោលនផោបាយ ទក្មងក់រ ឬបទបញ្ញ ត្តិ ែណៈកាំពុងផក្បើក្បាស់ផសវា VTA បណតឹ ងនឹងក្តូ្វដាកប់ញ្ចូ លផៅកនុងក្បពន័ធ
តាមដានមតិ្ផោបល់អតិ្ងិជន ផហើយកត្ស់ាំោល់ថាជាសផមនើខកខក្បសមផហតុ្្លបដិ្ផសធ។ 

 

3.4 ករក្គបក់្គងផសវាអតិ្ងិជន 
3.4.A បុគគលិកខ ន្កក្គបក់្គងផសវាអតិ្ងិជនគរួខត្បញ្ជូ នសផមនើរបស់អតិ្ងិជនសក្មាបក់រខកខក្ប ផោលនផោបាយ ទក្មងក់រ ឬ

បទបញ្ញ ត្តិផៅឲ្យបុគគលិក VTA សមរមយណាមាន ក។់ ករក្គបក់្គងផសវាអតិ្ងិជននឹងកត្ក់្តាដ្ាំផណាេះក្ាយថ្នសផមនើ
ផនាេះផៅកនុងក្បពន័ធទិនននយ័ផសវាអតិ្ងិជន តាមករខណនាាំពីបុគគលិកទទលួែុសក្តូ្វរបស់ VTA។ 

3.4.B បុគគលិកខ ន្កក្គបក់្គងផសវាអតិ្ងិជនគរួខត្ផសនើសុាំ data-pack វផីដ្អូ របស់ CCTV អាំពីរបាយករណ៍បដិ្ផសធ 
សផមនើខកខក្បសមផហតុ្្ល។ របាយករណ៍របស់អតិ្ងិជនថ្នករបដិ្ផសធមានពត័្ម៌ានអាំពីកររ ាំពឹងថ្នឧបទទវផហតុ្ data 
pack នឹងក្តូ្វបញ្ជូ នផៅអនកសក្មួល ADA របស់ VTA។ data-pack វផីដ្អូរបស់ CCTV អាច្បផសនើសុាំបានរហូត្ដ្ល់ផៅ 
14 ថ្ងៃបនាទ បពី់ ក្ពឹត្តិករណ៍បានរយករណ៍ផដាយករបាំផពញទក្មងផ់សនើសុាំ ផសវាករពារ CCTV Data-Pack 
តាមអាសយដាឋ ន៖ http://thehub.vta.org/divisions/protectiveservices/Documents/Forms. 
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3.5  ធុរកិច្បចថ្នបុគគលិករបស់ VTA 

ធុរកិច្បចថ្នបុគគលិករបស់ VTA នឹងមានផពលច្បាំននួ 14 ថ្ងៃក្បក្កតិ្ទិន ចាបពី់កលបរផិច្បេទថ្នសផមនើកនុងករផធវើផសច្បកតីសផក្មច្បអាំពី 
សផមនើរបស់អតិ្ងិជន។   

3.5.A ផបើសិនជាសផមនើក្តូ្វបានយល់ក្ពម អតិ្ងិជននឹងក្តូ្វផគជូនដ្ាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកេរ។   

3.5.B ផបើសិនជាសផមនើក្តូ្វបានបដិ្ផសធ សមាជិកបុគគលិកខដ្លផធវើផសច្បកតីសផក្មច្បនឹង ត្ល់ផហតុ្្លជាលាយលកខណ៍អកេរ
សក្មាបក់របដិ្ផសធ ផហើយ ត្ល់វធីិផ្េងផទៀត្ ផបើសិនជាអាច្ប។   

3.5.C ផបើសិនជាអតិ្ងិជនមនិយល់ក្សបតាមករបដិ្ផសធផនាេះ ឬវធីិផ្េងផទៀត្ខដ្ល ត្ល់ជូន អតិ្ងិជនអាច្បផធវើឧទធរណ៍បាន។  
ផសច្បកតីជូនដ្ាំណឹងពីករបដិ្ផសធរបស់ VTA នឹងមានបញ្ចូ លនូវផលែផោងរបស់អតិ្ងិជន ផហើយឲ្យផោបល់ផៅ
អតិ្ងិជនថាផគមានផពលច្បាំននួ 21 ថ្ងៃក្បក្កតី្ទិនចាបពី់កលបរផិច្បេទថ្នផសច្បកតីជូនដ្ាំណឹងបដិ្ផសធសក្មាបឧ់ទធរណ៍
ផៅឲ្យអនកសក្មួល ADA របស់ VTA ជាលាយលកខណ៍អកេរ ឬផដាយទូរស័ពទផៅមណឌ លផសវាអតិ្ងិជន។  អតិ្ងិជន 
គរួខត្ផក្បើផលែផោងរបស់ផគផៅផពលដាកព់ាកយបណតឹ ងសក្មាបឧ់ទធរណ៍។ 

 
3.6 អនកសក្មបសក្មួល ADA 

អនកសក្មបសក្មួល ADA នឹងពិនិត្យសាំណុាំ ផរឿងឧទធរណ៍របស់អតិ្ងិជន ផហើយនិងផរៀបច្បាំកញ្ចបស់ក្មាបគ់ណកមមករពិនិត្យឧទធរណ៍ 
(Appeals Review Committee - ARC) សក្មាបពិ់ចារណា។  កញ្ចបស់ាំណុាំ ផរឿងឧទធរណ៍មាន  ផសច្បកតីសផងខបថ្នសផមនើសុាំ
ករជយួ សក្មបសក្មួល មូផលហតុ្នានាខដ្លសផមនើសុាំករសក្មបសក្មួលផនាេះក្តូ្វបដិ្ផសធ ករសុាំឧទធរណ៍របស់អតិ្ងិជន 
បទបញ្ញ ត្តិនានាពាកព់ន័ធទីភាន កង់ារ VTA មតិ្ផោបល់ពីករពីាកព់ន័ធ/អនកក្គបក់្គងតាមកខនលង និងករច្បាំឡងថ្ន data pack 
វផីដ្អូផបើសិនជាមាន អាំពីរបាយករណ៍ថ្នឧបទទវផហតុ្។ 
 
គណកមមករ ARC គឺមានរមួនូវ សមាជិក 3 របូ មកពីក្កសួងដូ្ច្បខាងផក្កម៖ 

 
3.6.A អនកសក្មបសក្មួល ADA ឬអនកចាត្ត់ាាំង  

3.6.B អនកឯកផទសខ ន្កកមមវត្ាុ ថ្នកិច្បចសនា (Subject Matter Expert) (បុគគលិកមយួរបូខដ្លមនិមានពាកព់ន័ធកនុងករផធវើ
ផសច្បកតីសផក្មច្បដ្ាំបូងបដិ្ផសធសផមនើសុាំករខកខក្ប) 

3.6.C ផសវាអតិ្ងិជន 
 

បុគគលិកផ្េងៗផទៀត្នឹងក្តូ្វបានពិភាកាផដាយសមាជិករបស់ ARC ផបើសិនជាក្តូ្វករ ផដ្ើមបពិីនិត្យផឡើងវញិ និងឲ្យអនុាសន៍
អាំពីដ្ាំផណាេះក្ាយផៅផលើករបដិ្ផសធសផមនើ ថ្នករខកខក្បសមផហតុ្្ល/ករសក្មបសក្មួល។ 

 
គណកមមករពិនិត្យឧទធរណ៍នឹងផ ល្ើយត្ប ជាលាយលកខណ៍អកេរ កនុងអាំឡុងផពល 21 ថ្ងៃផធវើករ ចាបពី់កលបរផិច្បេទថ្នឧទធរណ៍។ 
 ផបើសិនជាករបដិ្ផសធក្តូ្វបានក្ចានផចាល គណកមមករ ARC នឹងផ ល្ើយត្បផៅអតិ្ងិជន ជាលាយលកខណ៍អកេរ ពនយល់អាំពី
ផសច្បកតីសផក្មច្បរបស់ផគ។ ផបើសិនជាករបដិ្ផសធក្តូ្វបានសផក្មច្បរកាទុកជាដ្ខដ្ល គណកមមករ ARC នឹង ត្ល់ករពនយល់ពិាត រ 
ជាលាយលកខណ៍អកេរនូវមូលផហតុ្ខដ្លករសក្មបសក្មួលណាមយួមនិអាច្បផធវើបានផនាេះ។ មផធាបាយផ្េងផទៀត្កនុងករបនត
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ទទលួបានផសវាផច្បញចូ្បលផដាយសផមនើសុាំករសក្មបសក្មួលនឹងក្តូ្វឲ្យអនុាសនផ៍ៅអតិ្ងិជន។ ករសផក្មច្បខដ្លបានផធវើផដាយ
គណកមមករ ARC នឹងផៅជាចុ្បងបញ្ចប។់ 

 
រល់ពត័្ម៌ានអាំពីសផមនើអតិ្ងិជនសក្មាបក់រខកខក្បសមផហតុ្្ល និងឧទធរណ៍នឹងក្តូ្វបញ្ចូ លកនុងក្បពន័ធតាមដានមតិ្ផោបល់ 
អតិ្ងិជន។ 

4.0 ហោលនហោបាយ៖ 
ទីភាន កង់ារ VTA នឹងផធវើករខកខក្ប/ករសក្មបសក្មួលសមផហតុ្្លផៅផលើផោលនផោបាយ ករអនុវត្តិន ៍និងទក្មងក់រថ្នកិច្បច
ក្បតិ្បត្តិកររបស់ផគផដ្ើមបធីានាថាផសវាគមនាគមនអ៍ាច្បផច្បញចូ្បលបានសក្មាបអ់នកដ្ាំផណើ រទាំងអស់។  
 
ផទេះជាទីភាន កង់ារក្ត្ងសីុ់ត្មនិត្ក្មូវឲ្យផធវើករខកខក្បខដ្លផគចាត្ទុ់កថាោម នផហតុ្្ល បទបញ្ញ ត្តិធរមានត្ក្មូវឲ្យពកួផគផធវើករជា
មយួអតិ្ងិជនផដ្ើមបខីសវងរកមផធាបាយសមផហតុ្្លផ្េងផទៀត្។ 

 
កលណាផសនើសុាំសក្មាបក់រខកខក្ប/ករសក្មបសក្មួលផៅផលើផោលនផោបាយ ករអនុវត្តិន ៍និងទក្មងក់រថ្នកិច្បចក្បតិ្បត្តិករក្តូ្វ
បានកាំណត្ថ់ាមនិសមផហតុ្្ល VTA នឹងសហករជាមយួអតិ្ងិជនផសនើសុាំ ឬអនកត្ាំណាងចាត្ត់ាាំង ផដ្ើមបខីសវងរកមផធាបាយ
ផ្េងថ្នផោលនផោបាយ ករអនុវត្តន ៍ឬទក្មងក់រផដ្ើមបថី្លសក្មួលអនុញ្ញញ ត្ឲ្យអតិ្ងិជនផក្បើក្បាស់ផសវាគមនាគមនរ៍បស់ទីភាន ក់
ងារ VTA។ 

 
ខាងផក្កមផនេះជាកររយផ ម្ េះសផមនើថ្នករសក្មបសក្មួលខដ្លក្កសួង USDOT បានកត្ស់ាំោល់ថាោម នផហតុ្្ល។ ករកី្ត្ង់
សីុត្ គឺមនិ ត្ក្មូវឲ្យ ត្ល់ករសក្មបសក្មួលទាំងផនេះផទ។ 

បញ្ជ ីផនេះគឺមនិទាំងក្សុងគឺវាក្បខហលមានឆកឈុ្ត្ផ្េងៗផទៀត្ ខដ្លមនិមានរ ាំពឹងទុកពីមុន ខដ្លមនិអាច្បសក្មបសក្មួលបាន។   

 
4.1 អនកផមើលខងទាំផ្ទទ ល់ែលួន (PCA) ជាំនួយផដាយករ ី
4.2 ជយួ ជាមយួនិងហឹប និងកញ្ចបន់ានា 

4.3 ថ្ងលបងស់ក្មាបក់រផធវើដ្ាំផណើ រផដាយករ ីឬមនិ បងក់្បាក ់

4.4 ករយីកចិ្បត្តទុកដាកជ់ាមយួនឹងសត្វ ត្ល់ផសវា 

4.5 អនកដ្ាំផណើ រមានអីវា៉ា នយ់ួរកនុងថ្ដ្ 

4.6 ករផធវើឲ្យជាកច់្បាស់ថ្នរងយនត ឬសមាា រៈពិផសសផៅកនុងរងយនតមយួ 

4.7 ទាំងក្សុង ឬបនាយទាំហុាំដ្ាំផណើ រក្ត្ងសីុ់ត្ (អនកដ្ាំផណើ រខត្ឯង) 
4.8 ដ្ាំផណើ ររបស់ក្ត្ងសីុ់ត្ ADA ផលើសពីត្ាំបនផ់សវាខដ្លបានកាំណត្ ់ឬផពលផមា៉ា ងក្បតិ្បត្តិករ 
4.9 ករឈ្ប ់និងរងច់ាាំផៅតាមកខនលងជាកណាត លកនុងអាំឡុងដ្ាំផណើ របា៉ា រ៉ា ក្ត្ងសីុ់ត្ ADA 

4.10 សផមនើសុាំខដ្លបផងកើត្ផក្ោេះ្យ័ដ្ល់រងយនតមយួ ករ ីឬអនកដ្ាំផណើ រផ្េងផទៀត្ 

4.11 សផមនើសុាំសក្មាបអ់នកផបើកបរជាកល់ាកម់យួរបូ 



គមនាគមនស៍ម្រាបបុ់គគលានពិការភាព; ការកែកម្របសមហេតុផលហលើ ហោល
នហោបាយ និងទម្រមងក់ាររបស់ VTA 

Transportation for Individuals with Disabilities; 

VTA Reasonable Modification Policy and Procedure 

ហោលនហោបាយ 

 ហលខឯែសារ៖ OPS-PL-0060 

 ហលខែំកែថ្មី៖ 01 

 

 កាលបរហិឆេទហ ើម៖  កាលបរហិឆេទែំកែកម្រប៖  
ទំព័រ 5 នៃ 6 

 8/25/15 N/A  
Khmer3/09/2016 

 

4.12 សផមនើផដ្ើមបផីជៀសវាងអនកដ្ាំផណើ រផ្េងផទៀត្ផៅកនុងដ្ាំផណើ របា៉ា រ៉ា ក្ត្ងសីុ់ត្របស់ ADA 

5.0 តម្រមូវការេវឹែេវឺន៖ 

ផក្កមករខណនាាំរបស់និផោជិករបស់ VTA ក្កសួងហវឹកហវឺននិផោជិក និងអ្វិឌ្ឍន ៍ខ ន្កក្គបក់្គងនឹងទទួលែុសក្តូ្វសក្មាប ់
ហវឹកហវឺនបុគគលិកករងាររបស់ផគអាំពីរផបៀបផ ល្ើយត្បផៅនឹងសផមនើរបស់អតិ្ងិជនសក្មាបក់រខកខក្ប/ករសក្មបសក្មួលសមផហតុ្
្ល។ ករហវឹកហវឺននឹងក្តូ្វបាន ត្ល់ជូនបុគគលិកជាផលើកដ្ាំបូង ផហើយផបើកជាផោលករណ៍បនតៗផទៀត្។ 

 

5.1 ករផីបើករផទេះ និងរងផ ល្ើងក្ាលនឹងក្តូ្វបងវឹកកនុងផពលហាត្ហ់វឺកហវឺនជាផលើកដ្ាំបូង និងកនុងអាំឡុងផពលហវឹកហវឺន 
បផច្បចកផទសកនុងថាន ករ់ ាំលឹកជាងមី។ 

5.2 អនកក្គបក់្គងតាមទីកខនលង សនងករ និងអនកបញ្ជូ នារតាមវទិយទុកទ់ង នឹងទទលួករហវឹកហវឺនជាផលើកដ្ាំបូងអាំពី 
និោមថ្នករខកខក្ប/ករសក្មបសក្មួលសមផហតុ្្ល។ តាមក្តូ្វករ យូរៗមតង ករហវឹកហវឺនរ ាំលឹកជាងមីនឹងក្តូ្វ ត្ល់ 
ជូនផដាយបុគគលិកខ ន្កក្បតិ្បត្តិករ។\ 

5.3 អនកក្តួ្ត្ពិនិត្យថ្ងលឈ្នួល និងអនកជាំនួយករខ ន្កលាត្ក្ត្ងសីុ់ត្នឹងទទលួករហវឹកហវឺនជាផលើកដ្ាំបូង អាំពីនិោមថ្នករ
ខកខក្ប/ករសក្មបសក្មួលសមផហតុ្្ល។ តាមក្តូ្វករ យូរៗមតង ករហវឹកហវឺនរ ាំលឹកជាងមីនឹងក្តូ្វ ត្ល់ជូនផដាយបុគគលិក
ខ ន្កក្បតិ្បត្តិករដូ្ច្បខដ្លបានចាត្ត់ាាំងផដាយករក្គបក់្គងផសវាករពារ។ 

5.4 បុគគលិកផសវាអតិ្ងិជននឹងទទលួករហវឹកហវឺនជាផលើកដ្ាំបូង អាំពីនិោមថ្នករខកខក្ប/ករសក្មបសក្មួលសមផហតុ្
្ល។ តាមក្តូ្វករ យូរៗមតង ករហវឹកហវឺនរ ាំលឹកជាងមីនឹងក្តូ្វ ត្ល់ជូនផដាយអនកក្គបក់្គង។ 

5.5 អនកសក្មបសក្មួល ADA នឹងផធវើករជាមយួអនកក្គបក់្គងផសវាអតិ្ងិជន និងបុគគលិកក្បតិ្បត្តិករចាត្ត់ាាំងផដ្ើមបធីានាថា
សមាជិកថ្នគណកមមករពិនិត្យឧទធរណ៍ក្តូ្វបានផគជាំរបពត័្ម៌ានអាំពីដ្ាំផណើ រករបណតឹ ង និងករពិនិត្យឧទធរណ៍អាំពី
ករខកខក្ប/ករសក្មបសក្មួលសមផហតុ្្ល។  

6.0 និយមនយ័៖ 
6.1 ការន្កន្ត្ប/ការសត្មបសត្មួលសមទហរ ផល៖ ករផ្ទល ស់បតូរ ផោលនផោបាយ ករអនុវត្តន ៍ឬទក្មងក់រថ្នកិច្បច

ក្បតិ្បត្តិករផដ្ើមបអីនុញ្ញ ត្តិឲ្យជនខដ្លមានពិករភាពផក្បើក្បាស់គមនាគមនា៍ធារណៈ។ 

6.2 ការន្កន្ត្ប/ការសត្មបសត្មួលមនិសមទហរ ផល៖ ករផ្ទល ស់បតូរ ផោលនផោបាយ ករអនុវត្តន ៍ឬទក្មងក់រថ្នកិច្បច
ក្បតិ្បត្តិករខដ្លនឹងបណាត លឲ្យមានផក្ោេះថាន កដ់្ល់ករ ីឬអនកដ្ថ្ទផទៀត្ គឺមនិចាាំបាច្ប ់សផក្មច្បបានផសវាផច្បញចូ្បល 
មានបនទុកជាទមៃន ់ឬនឹងបណាត លឲ្យផ្ទល ស់បតូរធមមជាតិ្ថ្នផសវាោ៉ា ងខាល ាំង។ 



គមនាគមនស៍ម្រាបបុ់គគលានពិការភាព; ការកែកម្របសមហេតុផលហលើ ហោល
នហោបាយ និងទម្រមងក់ាររបស់ VTA 

Transportation for Individuals with Disabilities; 

VTA Reasonable Modification Policy and Procedure 

ហោលនហោបាយ 

 ហលខឯែសារ៖ OPS-PL-0060 

 ហលខែំកែថ្មី៖ 01 

 

 កាលបរហិឆេទហ ើម៖  កាលបរហិឆេទែំកែកម្រប៖  
ទំព័រ 6 នៃ 6 

 8/25/15 N/A  
Khmer3/09/2016 

 

7.0 ហសឆែតីសហងេបននការផ្លា ស់បតូ រ៖ 

  ផោលករណ៍ផនេះបផញ្ចញជាផលើកដ្ាំបូង។ 

8.0 ពត័ា៌នយល់ម្រពម៖ 

ហរៀបឆំហោយ៖  ពិនិតយហោយ៖  យល់ម្រពមហោយ៖ 
David Ledwitz 

អនកក្គបក់្គងខ ន្កវភិាគ 
ខ្នករផសវា & ក្បតិ្បត្តិករ 
(Management Analyst 

Service & Operations Planning) 

 

Camille C. Williams 

អនកក្គបក់្គងកមមវធីិផសវាផច្បញចូ្បល/ 
អនកក្គបក់្គងគផក្មាង Title VI  
(Accessible Services Program 

Manager/ 

Title VI Project Manager) 

 

 

 

~ ច ុះហរែទលខា 

 

 

Inez Evans, នាយកមស្តនតីក្បតិ្បត្តិ 
( Chief Operating Officer) 

 

 

 

 

~ ច ុះហរែទលខា 

 

 

Nuria I. Fernandez 

អនកក្គបក់្គងទូផៅ 
(General Manager) 
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