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1. ບົດແນະນ າ ແລະພາບລວມ 

ເມືອງພອທແລນດ໌ (ເມືອງ) ແລະກົມຂົນສົົ່ ງພອທແລນດ໌ (Portland Bureau of Transportation, PBOT) ມຸົ່ ງໝ ້ ນທ ົ່ ຈະໃຫ້ການບ ລິ

ການທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ແກົ່ ຊຸມຊົນ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຜ ້ ພິການແມົ່ນຈະໄດ້ຮ ບການພິຈາລະນາເປ ນຫ  ກ

ເພືົ່ ອການປ ບປຸງທາງສາທາລະນະ ແລະເພືົ່ ອສະໜອງການບ ລິການຂອງ PBOT.      
 

ຄ າຖະແຫ ງພາລະໜ້າທ ົ່ ຂອງ PBOT 
 

ກົມຂົນສົົ່ ງ (Bureau of Transportation) ແມົ່ນຫຸ້ນສົ່ວນໃນຊຸມຊົນທ ົ່ ຊົ່ວຍພ ດທະນາໃຫ້ເມືອງເປ ນຕາຢ ົ່ . ພວກເຮົາວາງແຜນ, 

ສ້າງ, ຈ ດການ, ແລະຮ ກສາລະບົບການຂົນສົົ່ ງທ ົ່ ມ ປະສິດທິພາບແລະປອດໄພ ຊຶົ່ ງສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງແລະການໄປມາ

ໃຫ້ແກົ່ປະຊາຊົນແລະທຸລະກິດຕົ່າງໆ. ພວກເຮົາຂ ບເຄືົ່ ອນພອທແລນດ໌.” 
 

ຄົ່ານິຍົມຂອງ PBOT ໄດ້ແກົ່  ຄວາມປອດໄພ, ການສ້າງສ ນສິົ່ ງໃໝົ່ ໆ, ຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ, ຄວາມຈິງໃຈເປ ດເຜ ຍ, ຄວາມ

ເຄົາລົບກ ນ, ແລະການຍອມຮ ບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາຊົນ. ຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານກົ່ຽວກ ບທາງ

ສາທາລະນະຕາມກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ ຫົວຂ ້ ທ  2 ຂອງກົມຂົນສົົ່ ງພອທແລນດ໌ (PBOT’s ADA Title II 

Public Rights of Way Transition Plan Update) (ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ (Transition Plan)) ນ າໃຊ້ແທນທ ົ່ ແຜນປ  1996 ແລະເປ ນໄປ

ຕາມຂ ້ ກ ານົດທ ົ່ ວາງໄວ້ໃນກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ ຫົວຂ ້ ທ  2 (Title II of the Americans with Disabilities Act, 

ADA). ກົດໝາຍ ADA ລະບຸວົ່າ ໜົ່ວຍງານພາກຣ ຖຕ້ອງດ ດແປງແກ້ໄຂຢົ່າງສົມເຫດຜົນສ າລ ບແຜນງານຕົ່າງໆ, ນະໂຍ

ບາຍ, ແນວທາງປະຕິບ ດ, ຂ ້ ນຕອນ, ແລະໂຄງສ້າງພ້ືນຖານຕົ່າງໆ ເພືົ່ ອຫ  ກລົ່ຽງບ ົ່ ໃຫ້ເກ ດການຈ າແນກຕ ົ່ ບຸກຄົນຜ ້ ພິ

ການຕົ່າງໆ.    

 
ທຸກແຜນການທ ົ່ ມ ການແກ້ໄຂຕ້ອງລວມມ ປ ດໃຈຕ ົ່ ໄປນ ້ : 

• ຊ ້ ບອກບ ນຫາອຸປະສ ກດ້ານການໃຊ້ທາງສາທາລະນະ ທ ົ່ ສ້າງບ ນຫາໃຫ້ແກົ່ປະຊາຊົນທ ົ່ ພິການ. 
• ຊ ້ ບອກຂ ້ ຈ າກ ດໃນການເຂ້ົາເຖິງໂຄງການແບບເຕ ມສົ່ວນ ລວມເຖິງ ການທວນຄືນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງປະຕິ

ບ ດ, ແລະຂ ້ ນຕອນຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຈ າກ ດການເຂ້ົາເຖິງແບບເຕ ມສົ່ວນ.  
• ອະທິບາຍວິທ ການກ າຈ ດອຸປະສ ກທ ົ່ ລະບຸໄວ້ ແລະວິທ ການທ ົ່ ຈະສາມາດເຮ ດໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງໄດ້, ລວມເຖິງ ການກ ານົດ

ໃຫ້ຄວາມສ າຄ ນກົ່ອນ ແລະການໃຫ້ທຶນສະໜ ບສະໜ ນ.  
• ສ້າງຕາຕະລາງໃນການກ າຈ ດອຸປະສ ກກົ່ຽວກ ບທາງສາທາລະນະ ແລະອຸປະສ ກສ າລ ບໂຄງການອືົ່ ນໆ. 
• ສະໜອງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນມ ໂອກາດກວດກາຄືນ ແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫ ນກົ່ຽວກ ບແຜນການໄລ
ຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ.  

• ລະບຸບຸກຄົນທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບໃນການຈ ດຕ ້ ງປະຕິບ ດແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານນ ້  ແລະໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂ້ົາ
ເຖິງໄດ້.   
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• ຈ ດຕ ້ ງ ແລະຮ ກສາຂ ້ ນຕອນການຮ້ອງຮຽນ ແລະການຮ້ອງທຸກທ ົ່ ມ ປະສິດທິພາບສ າລ ບປະຊາຊົນ. 
 

ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຈະສະໜອງໂຄງຮົ່າງການປ ບປຸງທ ົ່ ຕ ົ່ ເນືົ່ ອງສ າລ ບທາງສາທາລະນະ (Public Right of Way, 
PROW) ແລະໂຄງການຂອງ PBOT ທ ົ່ ກົ່ຽວຂ້ອງສ າລ ບປະຊາຊົນທ ົ່ ພິການ. ນ ້ ແມົ່ນເອກະສານທ ົ່ ມ ຜົນໃຊ້ການໄດ້, ມ ເຈດ

ຕະນາໃຫ້ຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດເປ ນປະຈ າເມືົ່ ອບ ນຫາອຸປະສ ກໄດ້ຖືກກ າຈ ດສ າເລ ດແລ້ວ, ແລະມ ການດ າເນ ນການແຜນການໃໝົ່  

ແລະການປົ່ ຽນແປງຕົ່າງໆ ໂດຍທາງເມືອງ ແລະ PBOT.  

1.1 ເປົໍ້ າໝາຍ ແລະວັດຖຸປະສົງ 

ເປ້ົາໝາຍຫ  ກສາມຂ ້ ໃນແຜນຍຸດທະສາດປະຈ າປ  2019-2022 ຂອງ PBOT ໄດ້ແກົ່ :  

1) ຄວາມປອດໄພ 
2) ການເຄືົ່ ອນຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະສິນຄ້າ, ແລະ  
3) ການບ ລິຫານຈ ດການຊ ບສິນ.   

ເປ້ົາໝາຍຫ  ກຂອງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານລົ່າສຸດຂອງ PBOT ແມົ່ນເພືົ່ ອສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງໂຄງການແບບເຕ ມ

ສົ່ວນໃຫ້ແກົ່ປະຊາຊົນທ ົ່ ພິການ. ເປ້ົາໝາຍຕົ່າງໆ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດແມົ່ນໄດ້ຖືກລວມເຂ້ົາໄວ້ນ າກ ນໃນເປ້ົາໝາຍ

ຂອງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານນ ້ . ລະບົບການຂົນສົົ່ ງທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ແບບເຕ ມສົ່ວນແມົ່ນລະບົບໜຶົ່ ງທ ົ່ ມ ຄວາມ

ປອດໄພ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນນ າໃຊ້ໄດ້, ແລະໄດ້ຮ ບການສ້າງແລະຮ ກສາຢົ່າງເໝາະສົມ. ແຜນການໄລຍະ

ປົ່ ຽນຜົ່ ານນ ້ ໃຫ້ຂ ້ ມ ນສະເພາະແກົ່  PBOT ກົ່ຽວກ ບທາງສາທາລະນະ ແລະບ ນຫາອຸປະສ ກຂອງໂຄງການ, ການຊ ້ ບອກຂ ້ ນ

ຕອນໃນການກ າຈ ດອຸປະສ ກເຫ ົົ່ ານ ້ ນ.  
ໂດຍຜົ່ ານການປະເມ ນຜົນດ້ວຍຕົນເອງໃນລະຫວົ່າງການດ າເນ ນການ, PBOT ກ າລ ງກວດກາຄືນໂຄງການຂອງຕົນ, 

ການບ ລິການ, ແລະກິດຈະກ າຕົ່າງໆ ທ ົ່ ສະເໜ ໃຫ້ແກົ່ປະຊາຊົນ, ລວມເຖິງ ການກວດກາຄືນນະໂຍບາຍຕົ່າງໆ ແລະລະບຽບ

ການທ ົ່ ມ ອິດທິພົນ ແລະຮ ກສາເອົາໄວ້. ການປະເມ ນຜົນດ້ວຍຕົນເອງນ ້ ຈະຊົ່ວຍ PBOT ກົ່ຽວກ ບວິທ ການຈ ດຫາການບ ລິ
ການເຫ ົົ່ ານ ້ ນໃຫ້ແກົ່ປະຊາຊົນທ ົ່ ພິການ ແລະຊອກຫາບ ນຫາຊົ່ອງວົ່າງຕົ່າງໆ. 
 
ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານແມົ່ນສ້າງຂ້ຶນເທ ງພ້ືນຖານການເຮ ດວຽກທ ົ່ ມ ການປະເມ ນຜົນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະຊ ້ ບອກ  ອຸ
ປະສ ກທາງກາຍະພາບໃນທາງສາທາລະນະ, ສະໜອງວິທ ການກ າຈ ດອຸປະສ ກເຫ ົົ່ ານ ້ ນ, ແລະພ ດທະນາຕາຕະລາງໃນການ

ກ າຈ ດ. 
 
ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຍ ງລະບຸບຸກຄົນພາຍໃນ PBOT ທ ົ່ ເປ ນຜ ້ ຮ ບຜິດຊອບສ າລ ບແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ, ຊຶົ່ ງ

ລວມເຖິງ ການຮ ກສາ, ການຈ ດຕ ້ ງປະຕິບ ດ, ແລະການໃຫ້ຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດກົ່ຽວກ ບແຜນການ, ລວມທ ງ ເຮ ດໜ້າທ ົ່ ໃນການ

ເປ ນບຸກຄົນສ າລ ບຕິດຕ ົ່ ສ າລ ບປະຊາຊົນ ແລະເປ ນແຫ ົ່ງຂ ້ ມ ນສ າລ ບເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ພາຍໃນໜົ່ວຍງານ.  
 

ສຸດທ້າຍ, ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານນ ້ ຈະໃຫ້ຂ ້ ມ ນກົ່ຽວກ ບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ PBOT ໃນການຍອມຮ ບ ແລະແກ້ໄຂບ ນ

ຫາຄ າຮ້ອງທຸກຈາກຊຸມຊົນໃນເລືົ່ ອງບ ນຫາຄວາມເປ ນຫົ່ວງ ຫ ື  ຂ ້ ຮ້ອງຮຽນກົ່ຽວກ ບກົດໝາຍ ADA.  

1.2 ການຍຶດໝັໍ້ ນຕ ່ ຄວາມສະເໝີພາບກັນ 

ເມືອງພອທແລນດ໌ມຸົ່ ງໝ ້ ນທ ົ່ ຈະເພ ົ່ ມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜ ້ ຄົນ, ຍົກລະດ ບຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ, ແລະສະໜ ບ  ສະ

ໜ ນໃຫ້ມ ຄວາມຄອບຄຸມໃນທຸກສິົ່ ງທຸກຢົ່າງທ ົ່ ພວກເຮົາເຮ ດ. ຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ, ຕາມທ ົ່ ນິຍາມໄວ້ໃນແຜນ ພອທ
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ແລນດ໌ (Portland Plan) ໃນປ  2012, ແມົ່ນໝາຍເຖິງ ທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໂອກາດຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຈ າເປ ນຕ ົ່ ຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ມ ໂອກາດໃນການຍົກລະດ ບຄວາມເປ ນຢ ົ່ດ ຂອງຕົນເອງ, ແລະປະສົບຄວາມສ າເລ ດຢົ່າງເຕ ມຄວາມສາ

ມາດຂອງຕົນ. ພວກເຮົາມ ໂຊກຊະຕາຮົ່ວມກ ນໃນຖານະເປ ນຄົນທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນຊຸມຊົນໜຶົ່ ງ ແລະຊຸມຊົນຕົ່າງໆ ພາຍໃນສ ງຄົມ. 

ຊຸມຊົນທຸກແຫົ່ງຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຮ ບແບບຂອງອະນາຄົດແລະປ ດຈຸບ ນຂອງຕົນເອງ. ຄວາມສະເໝ 

ພາບກ ນເປ ນທ ງວິທ ການທ ົ່ ຈະເຮ ດໃຫ້ຊຸມຊົນມ ຄວາມເປ ນຢ ົ່ດ  ແລະເປ ນຄ າຕອບສຸດທ້າຍທ ົ່ ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກົ່ພວກ
ເຮົາທຸກຄົນ. ເວ້ົາງົ່າຍໆ ກ ຄືວົ່າ - ຄວາມສະເໝ ພາບກ ນຈະເກ ດຂ້ຶນໄດ້ ກ ຕ ົ່ ເມືົ່ ອເອກະລ ກ ຫ ື ລ ກສະນະຕົວຕົນຂອງບຸກ

ຄົນບ ົ່ ສາມາດຖືກນ າໄປໃຊ້ໃນການຕ ລາຄາການກະທ າຂອງບຸກຄົນອ ກຕ ົ່ ໄປ. 
 
ນອກຈາກນ ້ , ໃນປ  2015 ເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ຮ ບເອົາເປ້ົາໝາຍແລະຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບທາງເຊ້ືອຊາດ

ໃນທົົ່ ວຣ ຖມານ າໃຊ້, ຊຶົ່ ງໄດ້ແກົ່ :  
 
ເປ້ົາໝາຍດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບທາງເຊ້ືອຊາດທົົ່ ວຣ ຖ. 

1. ພວກເຮົາຈະຍຸດຕິຄວາມບ ົ່ ສະເໝ ພາບທາງເຊ້ືອຊາດພາຍໃນການປົກຄອງຂອງເມືອງ, ເພືົ່ ອໃຫ້ມ ຄວາມເປ ນ

ທ ມໃນດ້ານການຈ້າງງານ ແລະການເລືົ່ ອນຕ າແຫນົ່ ງງານ, ມ ໂອກາດຫ າຍຂ້ຶນໃນການໄດ້ເຮ ດສ ນຍາຮ ບງານຮ ບເໝົາ, 

ແລະການບ ລິການທ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກ ນໃຫ້ແກົ່ຜ ້ ຢ ົ່ອາໄສທຸກຄົນ.    
2. ພວກເຮົາຈະເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມເຂ ້ ມແຂງໃນດ້ານການອອກໄປໃຫ້ບ ລິການ, ການປະກອບສົ່ວນຊົ່ວຍເຫ ື ອສາ

ທາລະນະ, ແລະການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການຕົ່າງໆ ຂອງເມືອງ ໃຫ້ແກົ່ບ ນດາຊຸມຊົນຕົ່າງໆ ທ ົ່ ມ ຫ າຍເຊ້ືອຊາດ ແລະບ ນດາ

ຊຸມຊົນຜ ້ ອົບພະຍົບເຂ້ົາເມືອງ ແລະຜ ້ ຫ ົ ບໄພ, ແລະສະໜ ບສະໜ ນ ຫ ື  ປົ່ ຽນການບ ລິການທ ົ່ ມ ຢ ົ່ ໃນ     ປ ດຈຸບ ນໂດຍນ າໃຊ້

ແນວທາງປະຕິບ ດທ ົ່ ດ ທ ົ່ ສຸດກົ່ຽວກ ບຄວາມສະເໝ ພາບທາງເຊ້ືອຊາດ.     
3. ພວກເຮົາຈະຮົ່ວມມືກ ບບ ນດາຊຸມຊົນ ແລະສະຖາບ ນຕົ່າງໆ ເພືົ່ ອກ າຈ ດຄວາມບ ົ່ ສະເໝ ພາບທາງເຊ້ືອຊາດໃນ
ທຸກຂົງເຂດຂອງການປົກຄອງ, ລວມເຖິງ ດ້ານການສຶກສາ, ຄວາມຍຸດຕິທ ມໃນຄະດ ອາຍາ, ຄວາມຍຸດຕິທ ມທາງສິົ່ ງແວດ

ລ້ອມ, ສຸຂະພາບ, ທ ົ່ ພ ກອາໄສ, ການຂົນສົົ່ ງ, ແລະຄວາມສ າເລ ດທາງເສດຖະກິດ. 

ຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບກ ນໃນທົົ່ ວເມືອງ  

1.  ນ າໃຊ້ໂຄງຮົ່າງດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບທາງເຊ້ືອຊາດ  
2.  ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃນລະບົບອົງກອນ  
3.  ຈ ດຕ ້ ງປະຕິບ ດຊຸດຄ າຖາມດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບທາງເຊ້ືອຊາດ 
4.   ຂ ບເຄືົ່ ອນຂ ້ ມ ນ 
5.   ເປ ນພ ນທະມິດກ ບສະຖາບ ນອືົ່ ນໆ ແລະຊຸມຊົນຕົ່າງໆ  
6.   ປະຕິບ ດວຽກດ້ວຍຄວາມເລ ົ່ ງດົ່ວນ ແລະຮ ບຜິດຊອບ  

ການຕ ດສິນໃຈຕົ່າງໆ ໃນການວາງແຜນດ້ານຄົມມະນາຄົມມ ກມ ຜົນກະທົບທ ົ່ ສ າຄ ນໃນດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ ແລະ
ດ ົ່ ງນ ້ ນ ຄວາມເປ ນຫົ່ວງໃນເລືົ່ ອງຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ ແມົ່ນປະເດ ນທ ົ່ ຢ ົ່ແນວໜ້າແລະເປ ນສ ນກາງໃນວຽກງານຂອງ 
PBOT. ຢ ົ່ທ ົ່  PBOT, ພວກເຮົາໄດ້ດ າເນ ນການປະຕິບ ດຫ າຍຢົ່າງ ເພືົ່ ອຍົກລະດ ບເປ້ົາໝາຍແລະຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມສະ

ເໝ ພາບກ ນເຫ ົົ່ ານ ້ , ລວມເຖິງ:  

• ຈ ດຕ ້ ງໂຄງການດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບກ ນແລະຄວາມຄອບຄຸມ ໃນຫ້ອງການຂອງຜ ້ ອ ານວຍການ ແລະສ້າງ
ຕ າແໜົ່ງວຽກຫ າຍຕ າແໜົ່ງໃນທົົ່ ວອົງກອນ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງດຽວຄື ການເປ ນຜ ້ ນ າໃນການຈ ດຕ ້ ງປະຕິບ ດຕາມເປ້ົາ
ໝາຍແລະຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ, ລວມເຖິງ ຕ າແໜົ່ງຜ ້ ປະສານງານໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານດ້ານທາງສາທາລະ

ນະຕາມກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ (ADA Right of Way Transition Coordinator) 
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• ພ ດທະນາແຜນຫ້າປ ດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ ແລະໂຮມເອົາປະເດ ນຄວາມເປ ນທ ມໃນການຂົນສົົ່ ງເດ ນ
ທາງເຂ້ົາໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດສາມປ ຂອງອົງກອນ   
 
• ຮວມຈຸດທ ົ່ ເກ ດຂ ້ ມ ນດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບກ ນເພືົ່ ອປະເມ ນຄວາມຂາດເຂ ນບົກຜົ່ ອງໃນລະບົບຂົນສົົ່ ງຂອງ

ພອທແລນດ໌; ໃຫ້ຄວາມສ າຄ ນສ ງສຸດໃນດ້ານທຶນແລະການລົງທຶນໃນໂຄງການດ້ານຄວາມປອດໄພ; ເສ ມຂະຫຍາຍ

ຄວາມເຂ ້ ມແຂງຂອງການເປ ນພ ນທະມິດກ ບຊຸມຊົນ; ແລະປະເມ ນຜົນໂຄງການ ແລະຜົນທ ົ່ ໄດ້ຈາກການໃຫ້ບ ລິການ.    

ຄວາມພິການແມົ່ນປະເດ ນສ າຄ ນພາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ ແລະຄວາມຄອບຄຸມ ຂອງພວກ
ເຮົາ, ແຕົ່ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຕາມກົດໝາຍ ADA ລົ່າສຸດນ ້ ຈະຊົ່ວຍກະຕຸ້ນແຜນງານການເຂ້ົາເຖິງ      ສ າລ ບຜ ້ ພິ

ການໃນທົົ່ ວອົງກອນ. 

1.3 ປະຫວັດສາດ ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງກົດໝາຍ Title II ADA ຂອງເມືອງ       

ພອທແລນດ໌ 

ວ ນທ  5 ກຸມພາ 1992 - ສະພາເມືອງໄດ້ຮ ບເອົາມະຕິ 34945, ຊຶົ່ ງຮ ບຮອງວົ່າ ທຸກໂຄງການ, ການບ ລິການ, ແລະກິດຈະກ າ

ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ທາງເມືອງຈ ດຫາໃຫ້ນ ້ ນ ປະຊາຊົນຜ ້ ພິການສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. ມະຕິນ ້ ນຍ ງຮ ບຮອງວົ່າ ບ ນດາຜ ້ ພິການນ ້ ນບ ົ່

ຄວນຖືກຈ າແນກຕ ົ່ ຕ້ານເມືົ່ ອເຂົາເຈ້ົາຊອກຫາການຈ້າງງານກ ບທາງເມືອງ. 
 
ວ ນທ  5 ພຶດສະພາ 1993 - ສະພາເມືອງໄດ້ຮ ບເອົາມະຕິ 35135, ຊຶົ່ ງຮ ບຮອງນະໂຍບາຍໃນການຈ ດຫາການເຂ້ົາເຖິງໂຄງການ

ຕົ່າງໆ, ກິດຈະກ າ, ແລະການບ ລິການຕົ່າງໆ ຂອງເມືອງ ໂດຍການອະນຸມ ດແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ.  
 
ວ ນທ  4 ຕຸລາ 1996 - ເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ປ ບປຸງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຕາມກົດໝາຍ ADA ລົ່າສຸດ. 

ວ ນທ  17 ຕຸລາ 2001 - ສະພາເມືອງໄດ້ຮ ບເອົາມະຕິ 36035 ມານ າໃຊ້, ຊຶົ່ ງເປ ນການຈ ດຕ ້ ງແຜນການຂອງເມືອງກົ່ຽວກ ບການ

ພ ດທະນາຍຸດທະສາດແລະຫ  ກການຊ ້ ນ າການປະຕິບ ດທ ົ່ ມ ການຮ ບຮອງ/ການພ ດທະນາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາຊົນ 

(City's Diversity Development/Affirmative Action Guiding Principles and Strategic Development Plan). ແຜນການພ ດທະນາທາງຍຸດທະ

ສາດ (Strategic Development Plan) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກ າມະການປະສານງານຕາມກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິ

ການ (ADA Coordinating Committee) ດ າເນ ນການແຕົ່ງຕ ້ ງກ າມະການເມືອງຜ ້ ໜຶົ່ ງເພືົ່ ອປະສານງານວຽກງານລິເລ ົ່ ມຂອງກົດ

ໝາຍ ADA ແລະການຝຶກອົບຮົມ. ໃນປ ດຈຸບ ນນ ້ , ຜ ້ ປະສານງານນະໂຍບາຍກົດໝາຍ ADA Title II  ເຮ ດໜ້າທ ົ່ ບ ລິຫານຈ ດ

ການກຸົ່ມຂອງຜ ້ ແທນຕົ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ADA Title II ໃນທົົ່ ວຣ ຖ.  

 
ວ ນທ  25 ພຶດສະພາ 2006 - ທົ່ານນາຍົກເທດສະມົນຕ  Tom Potter ໄດ້ຮົ່າງຈົດໝາຍເຖິງ ບ ນດາຜ ້ ອ ານວຍການຫ້ອງການທຸກ

ແຫົ່ງ ໂດຍລະບຸເຖິງນະໂຍບາຍການເຂ້ົາເຖິງໂຄງການຫ ື ແຜນງານ (Program Accessibility Policy) ເພືົ່ ອຮ ບປະກ ນວົ່າ ຈະມ ການ

ປະຕິບ ດຕາມບົດກົດໝາຍ Title II ຂອງກົດໝາຍ ADA ແລະຈ ດຫາ       ລະບົບການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກົ່ຜ ້ ພິ

ການ ຖ້າວົ່າເຂົາເຈ້ົາຮ້ອງຂ .  

 
ວ ນທ  19 ມິຖຸນາ 2013 - ເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ຮ ບເອົາແຜນການຕາມກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງ ຫົວຂ ້ ທ  6 (Civil 

Rights Title VI) ມານ າໃຊ້ ໂດຍມ ພ ນທະສ ນຍາທ ົ່ ຈະຮ ບປະກ ນວົ່າ ປະຊາຊົນທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໂຄງການ, ການບ ລິການ 

ແລະກິດຈະກ າຕົ່າງໆ ຂອງເມືອງໄດ້.  
 
ເດືອນກ ຣະກະດາ 2014 - ໂຄງການແຜນງານຕາມກົດໝາຍ Civil Rights Title VI ແລະ ADA Title II ໄດ້ຖືກໂອນຍ້າຍໄປທ ົ່ ຫ້ອງ

ການກ າກ ບດ ແລຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ ແລະສິດທິມະນຸດ (Office of Equity and Human Rights).  
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ເດືອນພຶດສະຈິກາ 2014 - ສະພາເມືອງໄດ້ຍອມຮ ບຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຕາມກົດໝາຍ ADA Title II 

ຂອງເມືອງພອທແລນດ໌.  ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ ຄອບຄຸມເຖິງ ອາຄານສະຖານທ ົ່ ທ ງໝົດທ ົ່ ເມືອງ ພອທແລນດ໌ເປ ນ

ເຈ້ົາຂອງ, ບ ລິຫານຈ ດການ, ຫ ື  ຈ ດຕ ້ ງປະຕິບ ດ. 
 
ເດືອນສິງຫາ 2015 - ໜົ່ວຍງານດ ແລສວນສາທາລະນະແລະການພ ກຜົ່ ອນຫຍົ່ອນໃຈຂອງພອທແລນດ໌ ( Portland Parks and 

Recreation) ໄດ້ປະຕິບ ດວຽກງານການປ ບປຸງແກ້ໄຂສ າເລ ດຕາມແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຕາມກົດໝາຍ ADA ຂອງເມືອງ

ພອທແລນດ໌. 
 

ເດືອນກຸມພາ 2016 - PBOT ໄດ້ເຮ ດລາຍງານຄວາມພະຍາຍາມທາງຍຸດທະສາດຕາມແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຕາມກົດ

ໝາຍ ADA ສ າລ ບທາງສາທາລະນະຕົ່າງໆ.   
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1.4 ຜູໍ້ ພິການໃນພອທແລນດ໌ 

ສອດຄົ່ອງຕາມຂ ້ ມ ນຈາກລະບົບການເຝ້ົາຕິດຕາມປ ດໃຈຄວາມສົ່ຽງທາງພຶດຕິກ າ (Behavioral Risk Factor Surveillance System, 

BRFSS), 23% ຂອງປະຊາຊົນທ ົ່ ອາໄສຢ ົ່ ໃນເຂດມ ລໂນມາ ຄາວຕ ້  ແມົ່ນຜ ້ ພິການ. ໃນເຂດຄລາກຄາມ ສ ຄາວຕ ້ , ມ ຜ ້ ພິການ 

22% ແລະໃນເຂດວ ຊິງຕ ນ ຄາວຕ ້ , ມ ຜ ້ ພິການ 19%. 
ແຜນທ ົ່ ນ ້ ຊຶົ່ ງເປ ນຂ ້ ມ ນຈາກລະບົບການເຝ້ົາຕິດຕາມປ ດໃຈຄວາມສົ່ຽງທາງພຶດຕິກ າ (BRFSS) ປ  2013-2015 ແລະຮວບ

ຮວມຂ້ຶນໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບແລະວິທະຍາສາດຣ ຖອ ຣິກອນ (Oregon Health and Sciences University, OHSU) ໄດ້ສະ
ແດງສະຖິຕິໂດຍແຍກຕາມຄາວຕ ້ . 

 

 

 

ສອດຄົ່ອງກ ບຂ ້ ມ ນຈາກການສ າຫ ວດຊຸມຊົນອາເມລິກ ນປ  2013-2018 (American Community Survey,  ACS) ປະມານ 5 ປ , ຈ າ

ນວນເປ ເຊ ນຂອງປະຊາຊົນທ ົ່ ລາຍງານວົ່າມ ຄວາມພິການແມົ່ນເພ ົ່ ມຂ້ືນຕາມອາຍຸ.    ປະເພດຂອງຄວາມພິການລວມມ  

ຄວາມພິການດ້ານການເຄືົ່ ອນໄຫວ, ການໄດ້ຍິນ, ສາຍຕາ, ຄວາມຈ າ, ການເບິົ່ ງແຍງຕົນເອງ, ແລະການຢ ົ່ອາໄສແບບເປ ນ

ອິດສະຫ ະ. ໃນຈ ານວນປະຊາກອນຊາວພອທແລນດ໌ທ ົ່ ອາຍຸລະຫວົ່າງ 5 ຫາ 17 ປ , ມ ຜ ້ ພິການ 6.3%. ມ ລາຍງານວົ່າ ຊາວພອ

ທແລນດ໌ທ ົ່ ອາຍຸ 75 ປ ຂ້ຶນໄປ ມ ອ ດຕາຂອງຄວາມພິການຢ ົ່ທ ົ່  53.5%. 
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2. ຂ ໍ້ ກ ານົດທາງກົດໝາຍ 

ຂ ້ ກ ານົດທາງກົດໝາຍໃນລະດ ບທ້ອງຖິົ່ ນ, ຣ ຖ, ຣ ຖບານກາງ ລະບຸວົ່າ ບ ນດານະໂຍບາຍ, ແນວທາງປະຕິບ ດ, ລະບຽບ

ການ, ລ າດ ບຄວາມສ າຄ ນ, ແລະຍຸດທະສາດດ້ານເງິນທຶນ ແມົ່ນຕ້ອງສອດຄົ່ອງຄຽງຄ ົ່ ໄປກ ບກົດຂ ້ ບ ງຄ ບ. PBOT ປະຕິບ ດ

ຕາມຂ ້ ກ ານົດທາງກົດໝາຍເຫ ົົ່ ານ ້ ໃນແຜນການ, ໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ, ແນວທາງປະຕິບ ດ, ແລະກິດຈະກ າຕົ່າງໆ ຂອງ

ຕົນ. 

2.1. ຣັຖບານກາງ 

ມາດຕາ 504 ຂອງກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍການຟ້ືນຄືນສະມ ຖພາບ (Rehabilitation Act) ປ  1973 [29 U.S.C. 794] ຫ້າມການຈ າແນກຕ້

ານຕ ົ່ ບຸກຄົນທ ົ່ ພິການພາຍໃຕ້ໂຄງການໃໆ ຫ ື  ກິດຈະກ າໃດໆ ກ ຕາມທ ົ່ ໄດ້ຮ ບທຶນສະໜ ບສະໜ ນຈາກຣ ຖບານກາງ. ບົດ

ບ ດຍ ດຂ ້  2 ຂອງກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ (ADA) ປ  1990 ໄດ້ຜົ່ ານຮົ່າງເພືົ່ ອຫ້າມການຈ າແນກຕ້ານຕ ົ່ ບຸກ

ຄົນ ແລະຮ ບປະກ ນການມ ໂອກາດທ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກ ນສ າລ ບບຸກຄົນທ ົ່ ພິການ ໃນດ້ານການຈ້າງງານ, ການບ ລິການຈາກ

ໜົ່ວຍງານປົກຄອງໃນລະດ ບຣ ຖ ແລະທ້ອງຖິົ່ ນ, ສະຖານທ ົ່ ຄ້າຂາຍ, ການຂົນສົົ່ ງ, ແລະສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ເປ ນທ ງສາທາລະນະ

ແລະເອກະຊົນທ ົ່ ເປ ດໃຫ້ແກົ່ປະຊາຊົນທົົ່ ວໄປ. ບົດບ ນຍ ດ Title II ຂອງ ADA ຂະຫຍາຍຂ ້ ຫ້າມດ້ານການຈ າແນກບຸກຄົນໄປ

ເຖິງທຸກໜົ່ວຍງານປົກຄອງຂອງຣ ຖ ແລະທ້ອງຖິົ່ ນ, ເປ ນການຮ ບປະກ ນວົ່າ ບຸກຄົນທ ົ່ ພິການຈະບ ົ່ ຖືກກ ດກ ້ ນຈາກການ

ເຂ້ົາຮົ່ວມໃນ ຫ ື  ຈາກຜົນປະໂຫຍດຕົ່າງໆ ຈາກການບ ລິການ, ໂຄງການ, ຫ ື  ກິດຈະກ າຕົ່າງໆ ຂອງໜົ່ວຍງານ. 
 
ຄະນະກ າມະການດ ແລດ້ານການເຂ້ົາເຖິງແຫົ່ງສະຫະຣ ຖ (US Access Board) ໄດ້ພ ດທະນາຄ ົ່ ມືຊ ້ ນ າເລືົ່ ອງຄວາມສາມາດໃນ

ການເຂ້ົາເຖິງຕາມກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ (Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines, ADAAG) 

ໃນປ  1991 ແລະປ ບປຸງແກ້ໄຂລົ່າສຸດໃນປ  2004. ທ ງກະຊວງຍຸດຕິທ ມແຫົ່ງສະຫະຣ ຖ (US Department of Justice, US DOJ) 

ແລະກະຊວງຄົມມະນາຄົມແຫົ່ງສະຫະຣ ຖ    (US Department of Transportation, US DOT) ໄດ້ພ ດທະນາມາດຕະຖານ ADA ຈາກຄ ົ່

ມື ADAAG ຊຶົ່ ງນ າໃຊ້ໄດ້ກ ບອົງປະກອບຕົ່າງໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກ ບໜ້າທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບສະເພາະຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ມາດຕະຖານຕາມ  

ກົດໝາຍ ADA ຂອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ນ າໃຊ້ກ ບອາຄານສະຖານທ ົ່ ຂົນສົົ່ ງສາທາລະນະເປ ນການສະເພາະ. ສ າລ ບມາດ

ຕະຖານຕາມກົດໝາຍ ADA ຂອງກະຊວງຍຸດຕິທ ມ ແມົ່ນນ າໃຊ້ກ ບອາຄານສະຖານທ ົ່ ທຸກແຫົ່ງ     ຍົກເວ ້ ນສະຖານທ ົ່ ຫ ື ສິົ່ ງ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂົນສົົ່ ງສາທາລະນະ. ໃນປ  2005, ຄະນະກ າມະການດ ແລດ້ານການເຂ້ົາເຖິງ ໄດ້ພ ດທະນາຄ ົ່

ມືຊ ້ ນ າດ້ານການເຂ້ົາເຖິງທາງສາທາລະນະ (Public Right of Way Accessibility Guidelines, PROWAG). ຕ ົ່ ມາ ຄ ົ່ ມືເຫ ົົ່ ານ ້ ໄດ້ຮ ບການ
ປ ບປຸງແກ້ໄຂໃໝົ່ອ ກໃນປ  2011 ແລະ 2013 ແຕົ່ວົ່າຍ ງບ ົ່ ໄດ້ຖືກນ າໄປໃຊ້ຢົ່າງເປ ນທາງການ. ສ າລ ບການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິ

ການທ ົ່ ກົ່ຽວພ ນກ ບບ ລິການ    ຂົນສົົ່ ງນ ້ ນ, ຄ ົ່ ມືຫ  ກທ ົ່ ນ າໃຊ້ແມົ່ນຄ ົ່ ມືຊ ້ ນ າດ້ານການເຂ້ົາເຖິງທາງສາທາລະນະ (PROWAG). 

2.2. ຣັຖ 



 

Draft Transition Plan Page 10 

ກົດໝາຍຣ ຖອ ຣິກອນທ ົ່ ນ າໄປບ ງຄ ບໃຊ້ນ ້ ນແມົ່ນນອນຢ ົ່ ໃນກົດໝາຍສະບ ບແກ້ໄຂຂອງຣ ຖອ ຣິກອນ ບົດທ  267    (Oregon 

Revised Statutes Chapter 267) – ເຂດການຄົມມະນາຄົມ (Transportation Districts), ບົດທ  447 – ມາດຕະຖານະ ແລະຂ ້ ກ ານົດສະ

ເພາະສ າລ ບການເຂ້ົາເຖິງໂດຍບຸກຄົນທ ົ່ ພິການ (Standards and Specifications for Access by Persons with Disabilities) (ມາດຕາ 

447.210 ຫາ 447.310). 

2.3. ເມືອງ 

ເພືົ່ ອໃຫ້ເປ ນໄປຕາມບົດບ ນຍ ດໃນ Title II ຂອງກົດໝາຍ ADA, ມ ນແມົ່ນນະໂຍບາຍຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ທ ົ່ ວົ່າ  ບ ົ່

ຄວນມ ໃຜຖືກກ ດກ ້ ນອອກຈາກການເຂ້ົາຮົ່ວມ, ຖືກປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດ, ຫ ື  ຖືກຈ າແນກຕ ົ່ ຕ້ານໃນໂຄງການ, ການບ 

ລິການ, ຫ ື  ກິດຈະກ າໃດໆ ກ ຕາມຂອງເມືອງ ເທ ງພ້ືນຖານຂອງຄວາມພິການ. ເພືົ່ ອຊົ່ວຍຮ ບປະກ ນການເຂ້ົາເຖິງໂຄງ

ການ, ການບ ລິການ, ແລະກິດຈະກ າຕົ່າງໆ ຂອງເມືອງ, ເມືອງພອທແລນດ໌ຈະຈ ດຫາການອ ານວຍຄວາມສະດວກຢົ່າງສົມ

ເຫດຜົນແກົ່ປະຊາຊົນທ ົ່ ພິການ.   

ນະໂຍບາຍຂອງເມືອງ ແລະ PBOT 

ນະໂຍບາຍກົ່ຽວກ ບສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງແບບສຽງ ຊຶົ່ ງລະບຸໄວ້ໃນຂ ້  3.2 ຂ້າງລຸົ່ມ 

ADM-18.02 – ຂ ້ ນຕອນການຮ້ອງທຸກຕາມກົດໝາຍ Title VI Civil Rights (ສິດທິພົນລະເມືອງ) 

ADM-18.20 – ຂ ້ ນຕອນການຮ້ອງທຸກຕາມກົດໝາຍ ADA Title II  

HRAR-2.01 ການປະຕິບ ດທ ົ່ ມ ການຮ ບຮອງກົ່ຽວກ ບໂອກາດໃນການຈ້າງງານທ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກ ນ (Equal Employment Opportunity, 
EEO)  

HRAR-2.02 ການຫ້າມການລົ່ວງລະເມ ດໃນບົ່ ອນເຮ ດວຽກ, ການຈ າແນກບຸກຄົນ, ແລະການແກ້ແຄ້ນໂຕ້ຕອບ 

HRAR-2.06 ກົດໝາຍ Title I ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ົ່ ສົມເຫດຜົນສ າລ ບຜ ້ ພິການ 

HRAR-3.01 ຂ ້ ນຕອນການຮ ບສະໝ ກງານ ຫ ື ການຈ້າງງານ 

ນະໂຍບາຍ 1.09 ກົດໝາຍ Title II ແລະ Title VI ວົ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍດ້ານຂ ້ ມ ນ 

ນະໂຍບາຍ 1.10 ຂ ້ ມ ນສົ່ວນບຸກຄົນທ ົ່ ເປ ນຄວາມລ ບ ແລະອົ່ອນໄຫວ 

2035 ນະໂຍບາຍແຜນການທ ົ່ ມ ຄວາມຄອບຄຸມ:  

9.9 ລະບົບການຂົນສົົ່ ງທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ແລະສະດວກຕ ົ່ ຜ ້ ສ ງອາຍຸ 

9.19 ການເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຄົນຍົ່ າງ 

9.21 ລະບົບການຂ ົ່ ລົດຖ ບທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ 

9.25 ຄວາມສະເໝ ພາບດ້ານການໂດຍສານ 

ຄ າສ ົ່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມຂອງສ ນການສຶກສາດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງແລະການບ ງຄ ບໃຊ້ກົດໝາຍ (Civil Rights 
Education and Enforcement Center) 

ໃນລະດ ຮ້ອນປ  2016 ສ ນການສຶກສາດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງແລະການບ ງຄ ບໃຊ້ກົດໝາຍ (Civil Rights Education and 

Enforcement Center, (CREEC), ໄດ້ແຈ້ງທາງເມືອງວົ່າ ທາງສ ນຍ ງມ ຄວາມຂາດເຂ ນ ທາງລາດຂອບຖະໜົນໃນເຂດທາງສາທາ

ລະນະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ ທ ົ່ ເປ ນໄປຕາມກົດໝາຍຂອງຣ ຖບານກາງວົ່າດ້ວຍສິດຂອງຜ ້ ພິການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ. ການແຈ້ງການທ ົ່

ມ ເຈດຕະນາໃນການຟ້ອງຮ້ອງນ ້ ແມົ່ນເຮ ດຂ້ຶນໃນນາມຂອງໂຈດສາມຄົນ ແລະກຸົ່ມບຸກຄົນທ ົ່ ມ ສະຖານະການຄ້າຍຄືກ ນ 
ຊຶົ່ ງເປ ນຜ ້ ຢ ົ່ອາໄສ ຫ ື  ເປ ນຜ ້ ມາຢ້ຽມຢາມຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ ທ ົ່ ມ ຄວາມພິການໃນການເຄືົ່ ອນໄຫວໄປມາ, ລວມເຖິງ 

ແຕົ່ບ ົ່ ຈ າກ ດຢ ົ່ແຕົ່ , ບ ນດາຜ ້ ທ ົ່ ນ າໃຊ້ລົດເຂ ນ, ລົດຈ ກ, ຫ ື  ອຸປະກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອອືົ່ ນໆ (ເອ ້ ນຮວມກ ນວົ່າ “ກຸົ່ມບຸກຄົນທ ົ່
ຮົ່ວມຟ້ອງ”). 
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ໃນລະດ ໃບໄມ້ຫ ົົ່ ນປ  2016, ທາງເມືອງໄດ້ເຮ ດຂ ້ ຕົກລົງທ ົ່ ຜົ່ ານການເຈລະຈາຕ ົ່ ລອງແລ້ວກ ບບ ນດາໂຈດ ແລະ     ທະນາຍ

ຄວາມຂອງກຸົ່ມບຸກຄົນທ ົ່ ຮົ່ວມຟ້ອງ ເພືົ່ ອຮົ່ວມມືເຮ ດວຽກໃນການແກ້ໄຂຂ ້ ກົ່ າວຫາ ແລະເພືົ່ ອປ ບປຸງການເຂ້ົາເຖິງທາງ
ສາທາລະນະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ. 
 
ຄ າສ ົ່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມຈາກຂ ້ ຕົກລົງນ ້  ສາມາດເບິົ່ ງໄດ້ທ ົ່ ລິງຄ໌ຂ້າງລຸົ່ມນ ້ . ອົງປະກອບຫ  ກຂອງຄ າສ ົ່ ງນ ້ ໄດ້ແກົ່ : 

• ທາງເມືອງຈະດ າເນ ນການສ າຫ ວດທຸກແຈຖະໜົນຂອງເມືອງທ ົ່ ມ ທາງຍົ່ າງ (ທາງສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ) ເພືົ່ ອລະບຸ ແລະ

ບ ນທຶກລາຍການທາງລາດຂອບຖະໜົນທ ງໝົດໃນທົົ່ ວເມືອງ. ຜົນຂອງການບ ນທຶກລາຍການນ ້ ຈະຖືກນ າໃຊ້

ເພືົ່ ອຊ ້ ບອກວົ່າ ມ ບົ່ ອນໃດອ ກແດົ່ທ ົ່ ຈ າເປ ນຕ້ອງມ ທາງລາດຂອບຖະໜົນ ແລະທາງລາດຂອບຖະໜົນບົ່ ອນໃດ

ແດົ່ທ ົ່ ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການສ້ອມແປງເພືົ່ ອໃຫ້ເປ ນໄປຕາມກົດໝາຍ ADA ຢົ່າງສົມບ ນ.  

• ທາງເມືອງຈະສ້າງ ແລະສ້ອມແປງທາງລາດຂອບຖະໜົນຈ ານວນ 1,500 ແຫົ່ງເປ ນເວລາສິບສອງປ , ໂດຍເລ ົ່ ມຕ ້ ງ

ແຕົ່ວ ນທ  1 ກ ຣະກະດາ 2018.    

• ທາງລາດຂອບຖະໜົນຈະໄດ້ຮ ບການສ້ອມແປງແກ້ໄຂຜົ່ ານໂຄງການຕົ່າງໆ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ແລ້ວ ຊຶົ່ ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮ ດ 
ແລະນ າໃຊ້ເກນການໃຫ້ຄວາມສ າຄ ນກົ່ອນຕາມທ ົ່ ລະບຸໄວ້ຂອງຣ ຖບານກາງ.    

• ນອກຈາກນ ້  ແຜນງານທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມການຮ້ອງຂ  (Curb Ramp by Request) ຂອງເມືອງນ ້ ນຍ ງຈະຊອກ

ຫາວົ່າ ທາງລາດຂອບຖະໜົນບົ່ ອນໃດແດົ່ທ ົ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ ບການແກ້ໄຂ. 

• ປ ບປຸງຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານກົ່ຽວກ ບທາງສາທາລນະຂອງກົມຂົນສົົ່ ງພອທແລນດ໌  (PBOT 

PROW Transition Plan) ພາຍໃນສາມປ ນ ບຕ ້ ງແຕົ່ວ ນທ ທ ົ່ ມ ຜົນບ ງຄ ບໃຊ້ຂອງຄ າສ ົ່ ງວົ່າດ້ວຍຄວາມຍິນຍອມ; ຊຶົ່ ງບ ົ່

ເກ ນເດືອນກ ນຍາ ປ  2021.  

• ການຂະຫຍາຍຄວາມຊົ່ວຍເຫ ື ອໄປເຖິງກຸົ່ມບຸກຄົນທ ົ່ ຮົ່ວມຟ້ອງ ເຊ ົ່ ນດຽວກ ບຄົນອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ເປ ນຜ ້ ໃຊ້ລະບົບ ຂົນ
ສົົ່ ງ ຊຶົ່ ງເປ ນຜ ້ ທ ົ່ ຕ້ອງການອອກຄວາມຄິດເຫ ນໃນຂ ້ ຕົກລົງ. 

ຄ າສ ົ່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມ (Consent Decree) 

  

https://www.portland.gov/sites/default/files/2020-06/consent-decree-judgment.pdf
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3. ການຈ າແນກອຸປະສັກ  

3.1 ການປະເມີນຕົນເອງຂອງ PBOT 

ໃນຖານະເປ ນຂ ້ ບ ງຄ ບໜຶົ່ ງພາຍໃຕ້ບົດບ ນຍ ດ Title II ຂອງກົດໝາຍ ADA ກ ແມົ່ນການສ າຫ ວດການປະເມ ນຜົນຕົນເອງ, 

ຊຶົ່ ງໄດ້ດ າເນ ນການກ ບບ ນດາຜ ້ ຈ ດການ ແລະເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ຂອງ PBOT ທ ົ່ ເປ ນຜ ້ ທ ົ່ ເຮ ດວຽກເປ ນປະຈ າກົ່ຽວກ ບການສືົ່ ສານ

ກ ບປະຊາຊົນ, ກົ່ຽວພ ນກ ບສາທາລະນະ, ຫ ື  ເປ ນຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການແກົ່ປະຊາຊົນທົົ່ ວໄປ. PBOT ຈະສືບຕ ົ່ ປະເມ ນຜົນການປະຕິ

ບ ດວຽກຂອງຕົນເອງ ແລະດ າເນ ນການດ ດປ ບຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພືົ່ ອຈ ດຫາການເຂ້ົາເຖິງແບບເຕ ມສົ່ວນ. ຄ າ

ຕອບຈາກແບບສ າຫ ວດນ ້ ໄດ້ຊ ້ ໃຫ້ເຫ ນວົ່າ ໂດຍທົົ່ ວໄປແລ້ວ ບ ນດາໂຄງການຕົ່າງໆ ແລະ ພະນ ກງານຂອງ PBOT ຮ ບຮ ້ເຖິງ

ຂ ້ ກ ານົດຂອງກົດໝາຍ ADA. ນອກຈາກນ ້  ຄ າຕອບທ ົ່ ໄດ້ຍ ງລະບຸວົ່າ ມ ນອາດມ ຊົ່ອງວົ່າງໃນນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະ

ຕິບ ດສ າລ ບບາງໂຄງການ ກົ່ຽວກ ບວິທ ການທ ົ່ ພະນ ກງານສືົ່ ສານ ແລະໃຫ້ບ ລິການແກົ່ປະຊາຊົນທ ົ່ ພິການ. ໄດ້ມ ການໃຫ້

ຄ າແນະນ າ ແລະດ າເນ ນການຕາມຄ າແນະນ າໃນຫ າຍຂົງເຂດ. ຕາມທ ົ່ ໄດ້ບອກໄວ້ຂ້າງເທ ງນ ້ , PBOT ຈະສືບຕ ົ່ ປະເມ ນຜົນ

ຕົນເອງ ແລະດ າເນ ນການດ ດປ ບຕາມຄວາມຈ າເປ ນ. 

3.2 ທາງລາດຂອບຖະໜົນ  

ໃນຖານະເປ ນພາກສົ່ວນໜຶົ່ ງຂອງຄ າສ ົ່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມ (Consent Decree), ທາງເມືອງຖືກກ ານົດໃຫ້ປະຕິບ ດ

ການສ າຫ ວດທຸກແຈຖະໜົນ ຕາມຖະໜົນສົ່ວນຕົ່າງໆ ທ ົ່ ມ ທາງສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ ເພືົ່ ອຊອກຫາຈ ານວນ ແລະປະເພດຂອງ
ທາງລາດທ ົ່ ແຕົ່ລະແຈຖະໜົນ, ເຊ ົ່ ນດຽວກ ບ ທາງລາດຂອບຖະໜົນຕົ່າງໆ ແລະທາງລາດສ າລ ບລົງທ ົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງຕົ່າງໆ ທ ົ່ ບ ົ່

ມ  ຫ ື  ບ ົ່ ເປ ນໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດ. ການສ າຫ ວດໄດ້ເກ ບກ າຂ ້ ມ ນຕາມສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ມ ທາງລາດຂອບຖະໜົນ ແລະບ ນດາ

ສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ຍ ງບ ົ່ ມ ທາງລາດຂອບຖະໜົນ. ບົ່ ອນທ ົ່ ມ ທາງລາດຂອບຖະໜົນຢ ົ່ແລ້ວນ ້ ນ, ການສ າຫ ວດກ ຈະຊອກຫາປະ

ເພດ, ຕ າແໜົ່ງ, ຄວາມຊ ນ, ແລະຂະໜາດຂອງທາງລາດແຕົ່ລະແຫົ່ງ. ລາຍລະອຽດຂອງຂ ້ ມ ນທ ົ່ ເກ ບກ າໄວ້ແມົ່ນມ ຢ ົ່ ໃນ

ຄ າສ ົ່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມ, ພາກສົ່ວນທ  5, ຫຍ ້ ໜ້າ B., ພາກສົ່ວນຍົ່ ອຍທ  2., c. i. – xv.  ຜົນການສ າຫ ວດ ແລະຂ ້ ມ ນ

ທ ງໝົດທ ົ່ ເກ ບກ າໄວ້ຈະຖືກບ ນທຶກໄວ້ທາງອິເລ ກໂຕຣນິກໃນຖານຂ ້ ມ ນ GIS ຂອງເມືອງ. 

3.3 ສັນຍານຂໍ້າມຖະໜົນ 

ສ ນຍານຂ້າມຖະໜົນແມົ່ນພາກສົ່ວນສ າຄ ນຂອງລະບົບການຂົນສົົ່ ງຂອງ PBOT.  ສ ນຍານຂ້າມທາງອາດເປ ນ   ລະບົບອ ດ

ຕະໂນມ ດ ຫ ື ແບບກົດປຸົ່ມ. ສ ນຍານຂ້າມທາງແບບອ ດຕະໂນມ ດຈະຖືກຕ ້ ງເວລາໄວ້ກ ບສ ນຍານຈາລະຈອນທົົ່ ວໄປ ເພືົ່ ອ

ຊ ້ ບອກວົ່າເມືົ່ ອໃດທ ົ່ ຄົນຍົ່ າງຄວນຍົ່ າງຂ້າມ ຫ ື ຄວນລ ຖ້າ. ສ ນຍານຂ້າມຖະໜົນແບບກົດປຸົ່ມແມົ່ນລະບົບທ ົ່ ຄົນຂ້າມຕ້ອງ
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ກົດປຸົ່ມເພືົ່ ອລະບຸວົ່າ ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ສ ນຍານປົ່ ຽນເປ ນ “ຍົ່ າງ” ເພືົ່ ອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຍົ່ າງຂ້າມໄດ້. ນອກຈາກນ ້  

ບົ່ ອນຂ້າມຖະໜົນບາງແຫົ່ງເຫ ົົ່ ານ ້ ຍ ງເປ ນລະບົບສຽງດ້ວຍ. ສ ນຍານຂ້າມຖະໜົນແບບລະບົບສຽງນ ້ ນສາມາດຮ້ອງຂ ໄດ້. 

ເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ຂອງເມືອງ ແລະເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ຊົ່ຽວຊານລະບົບການເຄືົ່ ອນທ ົ່ ຈາກຄະນະກ າມະການດ ແລເພືົ່ ອຄົນຕາບອດຣ ຖອ ຣິ

ກອນ (Oregon Commission for the Blind) ຈະປຶກສາຫາລືກ ບບຸກຄົນທ ົ່ ເຮ ດການຮ້ອງຂ  ເພືົ່ ອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຄົນຍົ່ າງຖະໜົນ. ນະໂຍບາຍຂອງເມືອງທ ົ່ ຈະປະເມ ນຜົນຄ າຮ້ອງຂ ເຫ ົົ່ ານ ້ ຊ ້ ບອກໃຫ້ເຫ ນວົ່າ: 

• ທາງແຍກຕ້ອງມ ສ ນຍານຈາລະຈອນ. 
• ສະຖານທ ົ່ ນ ້ ນຕ້ອງໄດ້ຮ ບການປະເມ ນຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ລະດ ບສຽງ, ແລະການຍອມຮ ບຂອງເພືົ່ ອນ

ບ້ານ.  
 

ລາຍລະອຽດເຕ ມຂອງນະໂຍບາຍແລະຂ ້ ນຕອນນ ້ ນສາມາດກວດເບິົ່ ງໄດ້ທ ົ່ ລິງຄ໌ນ ້ :  
Audible Pedestrian Signals | Signals | The City of Portland, Oregon 
 
PBOT ເພ ົ່ ມ ແລະປ ບປຸງສ ນຍານຂ້າມຖະໜົນຜົ່ ານໂຄງການຕົ່າງໆ, ລວມເຖິງ ການຕິດຕ ້ ງສ ນຍານລະບົບສຽງໃນໂຄງ

ການຕົ່າງໆ ທ ົ່ ກ າລ ງຍົກລະດ ບ ຫ ື  ກ າລ ງເພ ົ່ ມສ ນຍານ. ເມືົ່ ອມ ການເພ ົ່ ມ ຫ ື  ດ ດປ ບສ ນຍານ, ຈະມ ການເກ ບ ຂ ້ ມ ນເພືົ່ ອລະ

ບຸວົ່າສ ນຍານນ ້ ນສາມາດໄດ້ຍິນ ແລະເປ ນໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດ ຫ ື ບ ົ່ .     

3.4 ທາງຍ່າງຂໍ້າງຖະໜົນ 

ການທ ົ່ ຄົນຍົ່ າງສາມາດເຂ້ົາເຖິງແລະນ າໃຊ້ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນທ ົ່ ບ ົ່ ມ ສິົ່ ງກ ດຂວາງແລະຖືກຕ້ອງຕາມຂ ້ ກ ານົດນ ້ ນ ແມົ່ນ
ພາກສົ່ວນສ າຄ ນຂອງລະບົບການຂົນສົົ່ ງທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. ອ ງຕາມກົດຂ ້ ບ ງຄ ບຂອງເມືອງ, ເຈ້ົາຂອງ  ອະສ ງຫາລິມະ

ຊ ບ, ລວມເຖິງ ເຈ້ົາຂອງເຮືອນ, ເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດ, ບ ນດາໂຮງຮຽນ, ສະຖາບ ນຂະໜາດໃຫຍົ່ ອືົ່ ນໆ, ແລະສະມາຄົມເຈ້ົາຂອງ

ເຮືອນ, ແມົ່ນມ ໜ້າທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບໃນການກ ົ່ ສ້າງ, ຮ ກສາ, ແລະສ້ອມແປງທາງຍົ່ າງທ ົ່ ຢ ົ່ ຕິດເຂດອະສ ງຫາລິມະຊ ບຂອງ

ຕົນ. ໂດຍທົົ່ ວໄປແລ້ວ ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງທາງຍົ່ າງໃນບົ່ ອນທ ົ່ ຂາດແຄນ ຫ ື ບົກຜົ່ ອງນ ້ ນມ ກຈະເກ ດຂ້ຶນໃນເວລາທ ົ່ ມ 

ການພ ດທະນາ ຫ ື  ພ ດທະນາໂຄງການຄືນໃໝົ່ . ຢົ່າງໃດກ ຕາມ, ກົດບ ດແລະກົດຂ ້ ບ ງຄ ບຂອງເມືອງຍ ງອະນຸຍາດໃຫ້ເມືອງ

ມ ອ ານາດໃນການຮຽກຮ້ອງຂ ເອົາການກ ົ່ ສ້າງ ແລະການບ າລຸງຮ ກສາທາງຍົ່ າງຊຶົ່ ງຢ ົ່ນອກຂະບວນການພ ດທະນາ. 
 
ໃນການຕອບຮ ບຕ ົ່ ຄ າຮ້ອງທຸກ, ເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ກວດກາຂອງ PBOT ດ າເນ ນການປະເມ ນທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ ແລະແຈ້ງໃຫ້

ເຈ້ົາຂອງອະສ ງຫາລິມະຊ ບຮ ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້ອມແປງ. ໃນກ ລະນ ທ ົ່ ເຈ້ົາຂອງອະສ ງຫາລິມະຊ ບບ ົ່ ສາມາດ

ສ້ອມແປງໄດ້ທ ນເວລາ, ທາງ PBOT ຈະຈ້າງຜ ້ ຮ ບເໝົາຈາກເອກະຊົນເພືົ່ ອໃຫ້ສ້ອມແປງ ແລະສົົ່ ງໃບບິນຄົ່າສ້ອມແປງໃຫ້

ແກົ່ເຈ້ົາຂອງອະສ ງຫາລິມະຊ ບ. ປ ດຈຸບ ນນ ້  ມ ທາງເລືອກໃຫ້ແກົ່ບ ນດາເຈ້ົາຂອງອະສ ງຫາລິມະຊ ບ ໃນການໃຫ້ເງິນທຶນສ າ

ລ ບການສ້ອມແປງທ ົ່ ເຮ ດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ຄວາມເປ ນໄປໄດ້ໃນການພ ດທະນາແຜນງານ ການກວດກາທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະ

ໜົນທ ົ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ນ ້ ນກ າລ ງໄດ້ຮ ບການປະເມ ນຜົນ. ລາຍລະອຽດຂອງແຜນງານທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນໃນປ ດຈຸ

ບ ນນ ້ ນສາມາດເບິົ່ ງໄດ້ທ ົ່ ລິງຄ໌ນ ້ :    
Sidewalk Maintenance Posting Program 
 
ໃນຂະນະທ ົ່ ການສ້າງ ແລະການບ າລຸງຮ ກສາທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນນ ້ ນຍ ງຄົງເປ ນຂ ້ ຜ ກມ ດຂອງເອກະຊົນ, ທາງ PBOT ກ 

ໄດ້ລົງທຶນໃນການກ ົ່ ສ້າງທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ໂດຍສະເພາະແມົ່ນຕາມຖະໜົນທ ົ່ ມ ການໃຊ້ງານຫ າຍ ຊຶົ່ ງຍ ງຂາດແຄນ 

ແລະສາມາດຮ ບໃຊ້ປະຊາຊົນຄົນຍົ່ າງຖະໜົນໄດ້ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. ນອກຈາກນ ້  ທາງຍົ່ າງຂ້າງ     ຖະໜົນຍ ງໄດ້ຮ ບການ

ສ້າງຂ້ຶນຜົ່ ານໂຄງການຫ  ກຂອງ PBOT ແລະໂຄງການພ ດທະນາຂອງເອກະຊົນ. 

PedPDX, ແຜນຫ  ກກົ່ຽວກ ບຄົນຍົ່ າງຖະໜົນ (Pedestrian Master Plan) ຂອງ PBOT. ຍຸດທະສາດ 8 ຂ ້ ຂອງ PedPDX (ກ ົ່ ສ້າງ ແລະ

ບ າລຸງຮ ກສາທາງຍົ່ າງໃຫ້ປາດສະຈາກສິົ່ ງກ ດຂວາງ), ລະບຸການປະຕິບ ດວຽກ 14 ຂ ້ ໃນການສະໜ ບສະໜ ນລະບົບທາງຍົ່ າງ

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/193051
https://www.portlandoregon.gov/Transportation/70508
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ຂ້າງຖະໜົນທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຢົ່າງເຕ ມສົ່ວນ, ລວມເຖິງ ການປະເມ ນຜົນແຜນງານການກວດກາທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະ

ໜົນທ ົ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ລາຍການການປະຕິບ ດສະເພາະເຫ ົົ່ ານ ້ ມ ໃຫ້ເບິົ່ ງຜົ່ ານລິງຄ໌ນ ້ :  

 PedPDX Plan  ເມືອງພອທແລນດ໌ 
 

ກອງທຶນສ າລ ບການເຮ ດບ ນຊ ລາຍການ ແລະການສ າຫ ວດສະພາບຂອງທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນຕົ່າງໆ ທ ົ່ ທາງເມືອງເປ ນ
ເຈ້ົາຂອງ ຫ ື  ປະຕິບ ດວຽກດ້ານອາຄານ ຫ ື  ອະສ ງຫາລິມະຊ ບນ ້ ນ ໄດ້ຖືກສະເໜ ສ າລ ບຮອບງົບປະມານປ  2020-2021: 
Transportation System Plan (TSP) | The City of Portland, Oregon 

3.5 ບ່ອນຈອດລົດ 

ບ່ອນຈອດລົດທ່ີສາມາດເຂົໍ້ າເຖິງໄດໍ້ໃນທາງສາທາລະນະ 
ມ ບົ່ ອນຈອດລົດທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຊຶົ່ ງກ ານົດໄວ້ພິເສດຕາມຖະໜົນຕົ່າງໆ ໃນເມືອງທົົ່ ວພອທແລນດ໌. ເພືົ່ ອເພ ົ່ ມການ

ເຂ້ົາເຖິງການຈອດລົດລະຍະສ ້ ນ, ທາງເມືອງໄດ້ນ າເອົານະໂຍບາຍໃໝົ່ມາໃຊ້ສ າລ ບປະຊາຊົນທ ົ່ ໃຊ້ປ້າຍຈອດລົດສ າລ ບຄົນ

ພິການທ ົ່ ຣ ຖອອກໃຫ້ (Disabled Person Parking Placards). ໂຄງການໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາໃນເຄືົ່ ອງວ ດແທກເວລາຈອດລົດສ າລ ບ
ຜ ້ ທ ົ່ ມ ປ້າຍຈອດລົດສ າລ ບຜ ້ ພິການ ແລະເພ ົ່ ມບົ່ ອນຈອດລົດສ າຮອງໃຫ້ແກົ່ຜ ້ ທ ົ່ ມ ປ້າຍນ ້ , ລວມເຖິງ ຜ ້ ພິການບາງຄົນ

ໂດຍສະເພາະແມົ່ນຜ ້ ທ ົ່ ມ ປ້າຍລົດເຂ ນ.   
 
PBOT ພິຈາລະນາຄ າຮ້ອງຂ ຈາກເຈ້ົາຂອງອາຄານສະຖານທ ົ່ ຊຶົ່ ງຮ້ອງຂ ບົ່ ອນຈອດລົດໃນລະບົບທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ໂດຍໃຫ້

ຢ ົ່ໜ້າອາຄານສະຖານທ ົ່ ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຂ ້ ນຕອນສະເພາະເພ ົ່ ມເຕ ມ ຫ ື  ນະໂຍບາຍທ ົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງກ ບຄ າຮ້ອງຂ ເຫ ົົ່ ານ ້ ຈະໄດ້ຮ ບ

ການພ ດທະນາໃນຖານະເປ ນສົ່ວນໜຶົ່ ງຂອງການຈ ດຕ ້ ງປະຕິບ ດວຽກໃນແຜນການ Transition Plan. 

ແຜນທ ົ່ ສ າລ ບບົ່ ອນຈອດລົດທ ົ່ ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຕາມທາງສາທາລະນະ ແລະໃນບົ່ ອນຈອດລົດທ ົ່ ເມືອງເປ ນເຈ້ົາຂອງນ ້ ນມ ໃຫ້
ເບິົ່ ງທ ົ່ ລິງຄ໌ນ ້ : ແຜນທ ົ່ ບົ່ ອນຈອດລົດທ ົ່ ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ 

ໂຄງສໍ້າງການຈອດລົດ 
PBOT ເປ ນເຈ້ົາຂອງ ແລະ/ຫ ື  ປະຕິບ ດວຽກໃນອາຄານສະຖານທ ົ່ ບົ່ ອນຈອດລົດທ ົ່ ມ ໂຄງສ້າງໃນພອທແລນດ໌, ໂດຍມ ດາວ

ທາວນ໌ເປ ນຫ  ກ. ບົ່ ອນຈອດລົດເຫ ົົ່ ານ ້ ແມົ່ນຢ ົ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ADA Title II ແລະຈ າເປ ນຕ້ອງລວມຢ ົ່ ໃນແຜນການໄລຍະ

ປົ່ ຽນຜົ່ ານ, ຢົ່າງໃດກ ຕາມ, ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານນ ້ ແມົ່ນເນ ້ ນໃສົ່ເລືົ່ ອງທາງສາທາລະນະ. PBOT ໄດ້ດ າເນ ນການຕາມ

ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານສ າເລ ດສ າລ ບໂຄງສ້າງອາຄານ, ລວມເຖິງບົ່ ອນຈອດລົດ, ໃນເດືອນຕຸລາ 2014. ອຸປະສ ກ, ບ ນ

ຊ ລາຍການ, ແລະວິທ ການກ າຈ ດໃນໂຄງສ້າງທ ົ່ ເປ ນບົ່ ອນຈອດລົດຂອງ PBOT ໄດ້ຖືກລວມເອົາໄວ້ໃນຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດ

ໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຕາມກົດໝາຍ ADA Title II ຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ ໃນຂ ້  3.3 ແລະ 4.1. 

 
ເວ ບໄຊ: City of Portland ADA Title II Transition Plan 

3.6 ປໍ້ າຍຈອດລົດໂດຍສານ 

ປ້າຍຈອດລົດໂດຍສານ, ລົດໄຟລາງເບົາຂອງ Max ແລະລົດລາງຂອງ Portland Streetcar ແມົ່ນມ ຢ ົ່ຕາມ   ຖະໜົນຂອງເມືອງ

ຊຶົ່ ງບ ລິຫານຈ ດການໂດຍ PBOT. ໃນຂະນະທ ົ່ ປ້າຍຈອດລົດໂດຍສານແມົ່ນຢ ົ່ ໃນທາງສາທາລະນະ, ແຕົ່ວົ່າມ ນແມົ່ນຄວາມ

ຮ ບຜິດຊອບຂອງຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການລົດໂດຍສານ. ສ າລ ບລົດເມ ແລະ Max, ປ້າຍຈອດລົດ ໂດຍສານແມົ່ນຢ ົ່ ໃນຄວາມຮ ບຜິດ

ຊອບຂອງ Tri-Met. ໃນຖານະເປ ນເຈ້ົາຂອງແລະຜ ້ ປະຕິບ ດວຽກຂອງອົງການ Portland Streetcar, PBOT ມ ໜ້າທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບ

ສ າລ ບສະຖານທ ົ່ ເຫ ົົ່ ານ ້ ນ. ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບຕົ່າງໆ ຢ ົ່ທ ົ່ ປ້າຍຈອດລົດໂດຍສານນ ້ ນແມົ່ນແຕກຕົ່າງ

ກ ນໄປ ຂ້ຶນຢ ົ່ກ ບປ ດໃຈດ້ານທ ົ່ ພ ກອາໄສ, ການເຂ້ົາເຖິງ, ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ແລະປ້າຍຕົ່າງໆ ທ ົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ. ເມືົ່ ອມ ຄວາມ

https://www.portlandoregon.gov/transportation/78224
https://www.portlandoregon.gov/BPS/70011
http://pdx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0b2c575974ca4512bae40ef49fb05b21
https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/498497
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ຈ າເປ ນໃນການປ ບປຸງການເຂ້ົາເຖິງປ້າຍຈອດລົດໂດຍສານ ແລະປ້າຍຈອດຂອງ Max, ທາງ PBOT ຈະເຮ ດວຽກຮົ່ວມກ ບ 

Tri-Met ເພືົ່ ອຊອກຫາການດ ດແປງແກ້ໄຂໃດໆ ທ ົ່ ຈ າເປ ນໃນທາງສາທາລະນະ. ການດ ດແປງແກ້ໄຂການເຂ້ົາເຖິງທ ົ່ ຈ າເປ ນ

ສ າລ ບສະຖານ ລົດຂອງ Portland Streetcar ນ ້ ນຈະໄດ້ຮ ບການລະບຸບອກໄວ້ ແລະລວມໄວ້ໃນຕາຕະລາງການແກ້ໄຂຂອງ

ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ.

 

 

 
ລາຍການສະຖານ ລົດຂອງ Portland Streetcar ແມົ່ນມ ຢ ົ່ ໃນ

ແຜນການບ ລິຫານຈ ດການ ຊ ບສິນດ້ານການຂົນສົົ່ ງ
ຂອງພອທແລນດ໌ ສະຕຣ ທຄາ   (Portland Streetcar Transit 

Asset Management, TAM). ການປະເມ ນສະພາບຂອງສະຖານ 

ນ ້ ນແມົ່ນໄດ້ຮ ບການປ ບປຸງຂ ້ ມ ນທຸກປ . ມ  66 ສະຖານ ທ ົ່

ເປ ດໃຫ້ບ ລິການແລະມ ເພ ົ່ ມອ ກ 2 ສະຖານ  ຊຶົ່ ງຢ ົ່ທ ົ່ ຕະ

ຫ າດສາທາລະນະ, ຊຶົ່ ງບ ົ່ ແມົ່ນທາງສາທາລະນະ. 

ຜ ້ ຄົນທ ົ່ ໃຊ້ລົດເຂ ນກ າລ ງລ ຖ້າຂ້ຶນລົດລາງຂອງ Portland Streetcar. 
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4. ວິທີການໃນການກ າຈັດອຸປະສັກຕ່າງໆ  

4.1 ການປັບປຸງຫ ັ ກ, ການແກໍ້ ໄຂ, ການບ າລຸງຮັກສາ, ແລະຄ າຮໍ້ອງຂ ຂອງ 

ຊຸມຊົນ 

PBOT ນ າໃຊ້ຫ າກຫ າຍວິທ ການໃນການຕິດຕ ້ ງ ແລະສ້ອມແປງບ ນດາທາງລາດຂອບຖະໜົນ, ສ ນຍານຂ້າມ   ຖະໜົນ, 

ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ແລະອົງປະກອບດ້ານການຂົນສົົ່ ງອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. 
 

• ໂຄງການປັບປຸງຫ ັ ກ ລວມມ  ບ ນດາໂຄງການກ ົ່ ສ້າງໃໝົ່ ໆ ແລະໂຄງການປ ບປຸງຕາມທ ົ່ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້. ໂຄງ

ການເຫ ົົ່ ານ ້ ອາດຈ າເປ ນຕ້ອງມ ການເພ ົ່ ມຕືົ່ ມ, ປົ່ ຽນແທນ, ຫ ື  ປ ບປຸງອົງປະກອບຕົ່າງໆ ທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້

ໃນທາງສາທາລະນະ. 
 

• ການປ່ຽນແປງແກໍ້ ໄຂ ໃນທາງສາທາລະນະ ກວມເອົາບ ນດາໂຄງການລາດຖະໜົນໃໝົ່  ແລະວຽກງານອືົ່ ນໆ 
ທ ງໝົດທ ົ່ ອາດຕ້ອງໄດ້ຮ ບການຕິດຕ ້ ງ ແລະສ້ອມແປງອົງປະກອບຕົ່າງໆ ທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້.   
 

• ການບ າລຸງຮັກສາ ວຽກງານທາງສາທາລະນະ ຍ ງອາດຕ້ອງມ ວຽກງານສ້ອມແປງ ຫ ື  ປົ່ ຽນແທນ          ອົງປະ
ກອບຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຂາດຫາຍໄປ ຫ ື ບ ົ່ ໄດ້ເປ ນໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດ. ໃນສົ່ວນທ ົ່ ກົ່ຽວພ ນກ ບທາງລາດຂອບ  ຖະໜົນ, ແຜນ

ງານໃນພາກສົ່ວນການບ າລຸງຮ ກສາແລະການຈ ດຕ ້ ງປະຕິບ ດຂອງ PBOT ລວມມ       ເປ້ົາໝາຍໃນການບ າລຸງ

ຮ ກສາທາງລາດຂອບຖະໜົນຈ ານວນ 700-1000 ແຫົ່ງທຸກປ . ພາລະໜ້າທ ົ່ ໃນການບ າລຸງຮ ກສາທາງລາດຂອບຖະ

ໜົນຈ ານວນ 700-1000 ແຫົ່ງນ ້ ແມົ່ ນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ອ ກໃນແຜນການບ ລິຫານຈ ດການລະບົບທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະ

ໜົນ ປ  2004 (2004 Sidewalk System Management Plan). 

 
• ຄ າຮໍ້ອງຂ ຂອງຊຸມຊົນ ອາດມ ຫ າຍຮ ບແບບໂດຍຜົ່ ານໂອກາດຕົ່າງໆ ໂດຍສະເພາະທ ົ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂ ້  4.4  ຂ້າງ

ລຸົ່ມນ ້  ແລະມ ກສົົ່ ງຜົນໃຫ້ມ ການເຮ ດວຽກແກ້ໄຂອົງປະກອບໃນລະບົບການຂົນສົົ່ ງທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ນ ້ ນຖືກ
ຕ້ອງແລະເປ ນໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດຂອງກົດໝາຍ ADA. 

4.2 ວຽກທາງສາທາລະນະໂດຍຄົນອ ື່ ນໆ 

ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາ (Bureau of Development Services, BDS) ຂອງເມືອງພອທແລນດ໌  ຈ ດຫາໃບອະນຸຍາດ

ໃຫ້ສ າລ ບການພ ດທະນາຕົ່າງໆ ເຊ ົ່ ນ ອາຄານທ ົ່ ພ ກອາໄສ, ອາຄານຫ້ອງການ, ອາຄານເພືົ່ ອອຸດສາຫະກ າ, ແລະອາຄານ

ເພືົ່ ອການຄ້າ, ແລະບ້ານເຮືອນ ຊຶົ່ ງອາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກ ດການປ ບປຸງເພືົ່ ອສາທາລະນະ. ການປ ບປຸງເພືົ່ ອສາທາລະນະອາດ
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ລວມເຖິງ ອົງປະກອບຕົ່າງໆ ໃນດ້ານການເຂ້ົາເຖິງ ເຊ ົ່ ນ ທາງຍົ່ າງຂ້າງ ຖະໜົນ, ທາງເນ ນຫ ື ທາງລາດ, ແລະສ ນຍານຈາລະ

ຈອນຕົ່າງໆ. ຜ ້ ທ ົ່ ໄດ້ຮ ບອະນຸຍາດເຫ ົົ່ ານ ້ ຈ າເປ ນຕ້ອງສ້າງການປ ບປຸງເພືົ່ ອໃຫ້ເປ ນໄປຕາມມາດຕະຖານດ້ານການເຂ້ົາເຖິງ

ຢົ່າງເຕ ມສົ່ວນ ແລະສາມາດເຮ ດໄດ້ຫ າຍທ ົ່ ສຸດ.   

4.3 ທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມການຮ້ອງຂໍ 

ໃນປ  1997, ໂຄງການທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມກົດໝາຍ ADA ຕາມການຮ້ອງຂ  ໄດ້ຮ ບການພ ດທະນາເພືົ່ ອຕອບຮ ບຕ ົ່

ຄ າຮ້ອງຂ ຂອງປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ເພືົ່ ອສ້າງທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມຖະໜົນຕົ່າງໆ ໃນທ້ອງຖິົ່ ນ ໃນທົົ່ ວເມືອງ. ການ

ສ້າງຄືນໃໝົ່  ແລະການສ້າງແຈຖະໜົນໃໝົ່ໆ ເພືົ່ ອໃຫ້ມ ທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມຄ າຮ້ອງຂ ນ ້ ນແມົ່ນວິທ ການໜຶົ່ ງທ ົ່

ທາງເມືອງຈະສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງໃຫ້ແກົ່ປະຊາຊົນທ ົ່ ມ ຂ ດຈ າກ ດໃນການເຄືົ່ ອນໄຫວໄປມາ ຫ ື ຜ ້ ທ ົ່ ໃຊ້ລົດເຂ ນ ຫ ື  ອຸປະ
ກອນຊົ່ວຍໃນການເຄືົ່ ອນໄຫວໄປມາອືົ່ ນໆ.   
ສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຮ້ອງຂ ມານ ້ ນຈະໄດ້ຮ ບປະເມ ນຜົນຕາມລ າດ ບທ ົ່ ໄດ້ຮ ບ ແລະຕາມລ າດ ບຄວາມສ າຄ ນ ໂດຍສອດຄົ່ອງ
ກ ບແນວທາງຊ ້ ນ າເຫ ົົ່ ານ ້ : 

• ຄ າຮ້ອງຂ ນ ້ ນມາຈາກ ຫ ື  ເພືົ່ ອປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຜ ້ ພິການ. 
• ຄ າຮ້ອງຂ ທ ົ່ ຊ ້ ໃຫ້ເຫ ນເຖິງສະພາບການທ ົ່ ເປ ນອ ນຕະລາຍ ຫ ື  ເປ ນສາເຫດໃຫ້ເກ ດອ ນຕະລາຍສ າລ ບ        ປະຊາ

ຊົນຜ ້ ພິການ. 
• ສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ມ ອ ດຕາອຸບ ດຕິເຫດລົດຕ າຄົນຍົ່ າງສ ງ ຊຶົ່ ງເປ ນບົ່ ອນທ ົ່ ບ ົ່ ມ ທາງລາດ ຫ ື  ທາງລາດຂອບຖະ

ໜົນນ ້ ນບ ົ່ ຖືກຕ້ອງຕາມຂ ້ ກ ານົດ. 
• ເປ ນພ້ືນທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຈ ານວນຄົນຍົ່ າງຫ າຍ. 
• ສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ມ ຈ ານວນຜ ້ ພິການຢ ົ່ຫ າຍ. 
• ສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຈະຊົ່ວຍອ ດຊົ່ອງວົ່າງໃນເຄືອຂົ່າຍຖະໜົນສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ ເພືົ່ ອຮ ບໃຊ້ສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ      ທ ົ່ ສ າ

ຄ ນ. 

ສ າລ ບຂ ້ ມ ນເພ ົ່ ມເຕ ມກົ່ຽວກ ບໂຄງການນ ້ , ຂ ໃຫ້ເບິົ່ ງທ ົ່ ລິງຄ໌ນ ້ :  ໂຄງການທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມກົດໝາຍ ADA ຕາມ

ການຮ້ອງຂ  | ເມືອງພອທແລນດ໌, ຣ ຖອ ຣິກອນ 
 
 
 

4.4 ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຊຸມຊົນ, ຄວາມເປັນຫື່ວງ, ແລະຄໍາຮ້ອງທຸກກື່ຽວກັບກົດໝາຍ ADA 

ນອກຈາກໂຄງການສ້າງທາງລາດຕາມການຮ້ອງຂ ແລ້ວ, ທາງເມືອງມ ຫ າຍຊົ່ອງທາງສ າລ ບຄົນໃນຊຸມຊົນໃນການຮຽກ

ຮ້ອງ, ຍືົ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກ ຫ ື  ຄວາມເປ ນຫົ່ວງຕົ່າງໆ ກົ່ຽວກ ບການເຂ້ົາເຖິງທາງສາທາລະນະ ແລະການປະຕິບ ດຕາມກົດ

ໝາຍ ADA.  

823-SAFE 
ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນສາມາດຕິດຕ ົ່ ເມືອງເລືົ່ ອງການບ າລຸງຮ ກສາ ຫ ື  ບ ນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການຈາລະຈອນ ລວມ
ເຖິງ ປ້າຍຕົ່າງໆ, ສ ນຍານ, ການປ ລາດຖະໜົນ, ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ ແລະຫ ຸ ມຕາມຖະໜົນຕົ່າງໆ. 
 
ຕິດຕ ົ່  ສາຍດົ່ວນຄວາມປອດໄພໃນການເດ ນທາງ ແລະຄວາມເປ ນຕາຢ ົ່ ໃນເຂດເພືົ່ ອນບ້ານ (Transportation Safety and 

Neighborhood Livability Hotline) ທ ົ່ ເບ ໂທ 503-823-SAFE (7233), ຫ ື  ສົົ່ ງຄ າຮ້ອງຂ ທາງອອນລາຍ. ປະເດ ນບ ນຫາຕົ່າງໆ ອາດລວມມ , 

https://www.portlandoregon.gov/article/292760
https://www.portlandoregon.gov/article/292760
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/564769#MO
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/564769#MO
https://www.portlandoregon.gov/transportation/69703
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ແຕົ່ບ ົ່ ຈ າກ ດຢ ົ່ແຕົ່ , ຄວາມເປ ນຫົ່ວງຕົ່າງໆ ກົ່ຽວກ ບທາງມ້າລາຍ, ປ້າຍສະເພາະ, ການເບິົ່ ງເຫ ນໄດ້ຊ ດເຈນ, ແລະຄວາມໄວ

ໃນການຂ ບຂ ົ່  ແລະປະລິມານການຈາລະຈອນ.   

PDX Reporter 
ແອ ບ PDX Reporter ແມົ່ນວິທ ທ ົ່ ສະດວກສະບາຍໃນການຕິດຕ ົ່ ສືົ່ ສານກ ບຫ້ອງການຕົ່າງໆ ຂອງເມືອງ ແລະລາຍງານບ ນຫາ 

ແລະເລືົ່ ອງການບ າລຸງຮ ກສາພາຍໃນຂ ດຈ າກ ດຂອງເມືອງພອທແລນດ໌. ແອ ບນ ້ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ກ ບໂທລະສ ບມືຖືສະ

ມາດໂຟນທ ົ່ ສາມາດຫ  ້ ນເວ ບໄດ້, ແທ ບເລ ດ ຫ ື  ຄອມພິວເຕ ປະເພດຕ ້ ງໂຕະ.   

ຖ້າຕ້ອງການນ າໃຊ້ແອ ບນ ້ , ເບິົ່ ງທ ົ່ ເວ ບໄຊ www.pdxreporter.org ແລະລ ອກອິນເຂ້ົາລະບົບໂດຍໃຊ້ບ ນຊ  PortlandOregon.gov ຂອງ

ທົ່ານ, ຫ ື  ບ ນຊ ທ ົ່ ທົ່ານໄດ້ໃຊ້ກ ບເວ ຊ ົ່ ນກົ່ອນໜ້າຂອງແອ ບນ ້ . ການລ ອກອິນເຂ້ົາ  ລະບົບຈ າເປ ນຕ້ອງໄດ້ເຮ ດ, ແຕົ່ການລົງ

ທະບຽນແມົ່ນຟຣ  ແລະເປ ດໃຫ້ປະຊາຊົນໃຊ້ໄດ້ -- ພຽງແຕົ່ໃຊ້ລິງຄ໌ “ລົງທະບຽນ (sign up)” ທ ົ່ ຢ ົ່ໜ້າລ ອກອິນ. ຖ້າວົ່າ ທົ່ານບ ນ

ທຶກແອ ບນ ້ ໄວ້ເທ ງໜ້າຈ ຫ  ກຂອງທົ່ານ, ທົ່ານກ ສາມາດໃຊ້ແອ ບນ ້ ໄດ້ຄືກ ນກ ບແອ ບອືົ່ ນໆ ເທ ງມືຖື ຫ ື  ແທ ບເລ ດຂອງທົ່ານ. 

ເບິົ່ ງທ ົ່ ໜ້າຊົ່ວຍເຫ ື ອໃນແອ ບ ຖ້າວົ່າຕ້ອງການຂ ້ ມ ນເພ ົ່ ມເຕ ມ. 

ການຍ່ືນສ່ົງຄ າຮໍ້ອງທຸກກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ADA Title II 
ໃຜກໍຕາມທ ື່ ເຊ ື່ ອວື່າຕົນເອງໄດ້ຖ ກປະຕິບັດຕອບຢື່າງບໍື່ ເທົື່ າທຽມກັນ ຫ   ຖ ກຈໍາແນກຕ້ານເທ ງພ ້ ນຖານຂອງຄວາມ  ພິ
ການ ສາມາດຍ ື່ ນເລ ື່ ອງຮ້ອງທຸກໄດ້ທ ື່ ຜ ້ ຈັດການໂຄງການຕາມບົດບັນຍັດ Title II ຂອງເມ ອງພອທແລນດ໌. ການດໍາເນ ນກາ

ນນ ້ ນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບການຮ້ອງທຸກທັງໝົດທ ື່ ຍ ື່ ນເຂ້ົາມາພາຍໃຕ້ບົດບັນຍັດ Title II ຂອງກົດໝາຍ ADA ຊ ື່ ງເກ ດຂ ້ ນຈາກໂຄງ

ການໃດໆ ກໍຕາມ, ການບໍລິການ ຫ   ກິດຈະກໍາໃດໆ ຂອງເມ ອງພອທແລນດ໌ ຫ   ຜ ້ ຮັບຍື່ ອຍຂອງເມ ອງ. ນ ້ ແມື່ນຂ້ັນຕອນ

ທາງການບໍລິຫານ ຊ ື່ ງບໍື່ ແມື່ນການຈັດຫາການຊົດເຊ ຍ ຫ   ຄວາມເສັຽຫາຍທ ື່ ເປັນການລົງໂທດ.    

ການດໍາເນ ນການຂອງເມ ອງແມື່ນບໍື່ ໄດ້ຜ ກຂາດແຕື່ພຽງຜ ້ ດຽວ. ບຸກຄົນທ ື່ ຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງທຸກກັບທາງເມ ອງ ຍັງສາມາດຍ ື່ ນ

ຄໍາຮ້ອງທຸກໄດ້ກັບອົງການຂອງຣັຖ ຫ   ຣັຖບານກາງອ ື່ ນໆ ຫ   ສານຕື່າງໆ ໄດ້. ອົງການອ ື່ ນໆ ຈະມ ຂ ດຈໍາກັດດ້ານເວລາສໍາ

ລັບການຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງທຸກ. ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວ, ອົງການຂອງຣັຖບານກາງກໍານົດວື່າຄໍາຮ້ອງທຸກຕາມບົດບັນຍັດ Title II ຕ້ອງ

ຍ ື່ ນພາຍໃນ 180 ວັນນັບແຕື່ວັນທ ື່ ຖ ກຈໍາແນກຕ້ານຕໍື່ ບຸກຄົນ. 

 
ຂ້ໍມ ນເພ ື່ ມເຕ ມກື່ຽວກັບວິທ ການຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງທຸກກື່ຽວກັບກົດໝາຍ ADA Title II, ລວມເຖິງ ຟອມຮ້ອງທຸກ, ສາມາດເບິື່ ງໄດ້

ທ ື່ ລິງຄ໌ນ ້ : File a Complaint | The City of Portland, Oregon 

ສັນຍານສ າລັບຄົນຍ່າງທ່ີເຂົໍ້ າເຖິງໄດໍ້  
ໂຄງການນ ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຮ້ອງຂ ໃຫ້ມ ສ ນຍານຂ້າມທາງທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. ກະລຸນາອ້າງອ ງຂ ້  3.3. 

4.5 ການຍົກເວັໍ້ ນໃນກົດໝາຍ ADA 

ກົດໝາຍ ADA, Title 28 ວົ່າດ້ວຍປະມວນກົດຂ ້ ບ ງຄ ບຂອງຣ ຖບານກາງ (Code of Federal Regulations), ມາດຕາ 35.150(a) (ຫ ື

ອ້າງເຖິງໃນຊືົ່  ກົດລະບຽບ ADA), ກ ານົດວົ່າ ອົງການສາທາລະນະຈະປະຕິບ ດວຽກບ ລິການຂອງຕົນ, ໂຄງການ, ແລະກິດຈະ

ກ າຕົ່າງໆ ເພືົ່ ອໃຫ້ໝ ້ ນໃຈວົ່າ ສິົ່ ງທ ົ່ ຈ ດຫາໃຫ້ນ ້ ນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ແລະນ າໃຊ້ໄດ້ໂດຍປະຊາຊົນຜ ້ ພິການ. ກົດລະບຽບ 

ADA ຍ ງກ ານົດຂ ້ ຍົກເວ ້ ນບາງຂ ້ ດ ົ່ ງນ ້ : 

ການເຮັດໄດໍ້ໃນທາງເຕັກນິກ 
ພາຍໃຕ້ບາງສະພາບການ, ເມືອງອາດມ ຂ ້ ຈ າກ ດໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ຫ ື  ບ ົ່ ສາມາດເຮ ດໄດ້ເລ ຍ, ໃນການຈ ດຫາ

ທາງລາດຂອບຖະໜົນ, ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ, ຫ ື  ອົງປະກອບອືົ່ ນໆ ເນືົ່ ອງຈາກຂ ້ ຈ າກ ດທາງກາຍະ

http://www.pdxreporter.org/
https://www.portlandoregon.gov/oehr/66538
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ພາບທ ົ່ ມ ຢ ົ່  ຫ ື  ຂ ້ ຈ າກ ດທາງສະຖານທ ົ່ . ຍົກຕົວຢົ່າງ, ພ້ືນທ ົ່ ວົ່າງເທ ງສຸດຂອງທາງເນ ນຖືກກ ດຂວາງດ້ວຍອາຄານ, ຫ ື  ເນ ນ

ເຂົາມ ຄວາມຊ ນຫ າຍ ຈຶົ່ ງເຮ ດໃຫ້ບ ົ່ ສາມາດເຮ ດທາງລາດຂອບຖະໜົນໃນທ ງສອງທິດທາງໄດ້. ພາຍໃຕ້ສະພາບການເຫ ົົ່ າ

ນ ້ , ທາງເມືອງອາດລະບຸວົ່າ ການສ້າງທາງລາດຂອບຖະໜົນນ ້ ນບ ົ່ ສາມາດເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ ຫ ື  ບ ົ່ ສາມາດສ້າງຂ້ຶນໄດ້

ໃນທາງໂຄງສ້າງ. PBOT ໄດ້ຮ ບເອົາກົດລະບຽບການບ ລິຫານຈ ດການມານ າໃຊ້ເພືົ່ ອຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ການປະເມ ນຜົນນ ້ . 

ກົດລະບຽບນ ້ ແມົ່ນຄ ດຕິດຢ ົ່ ໃນພາກຜະໜວກ 12.1. 

ພາລະທ່ີເກີນຄວນ 
ກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ ADA ຍ ງລະບຸວົ່າ ເມືອງອາດບ ົ່ ຈ າເປ ນຕ້ອງຈ ດຫາການດ ດແປງກ ໄດ້ ຖ້າວົ່າ ການເຮ ດແນວນ ້ ນ

ຈະເປ ນການປົ່ ຽນແປງໂດຍພ້ືນຖານ ໃນລ ກສະນະຂອງການບ ລິການ, ໂຄງການ, ຫ ື  ກິດຈະກ າ ຫ ື  ສົົ່ ງຜົນໃຫ້ເກ ດພາລະ

ທາງການເງິນ ຫ ື  ທາງການບ ລິຫານຈ ດການທ ົ່ ເກ ນຄວນ.  
 
ບ ົ່ ວົ່ າການປົ່ ຽນແປງແກ້ໄຂ ຫ ື  ການດ ດປ ບເພືົ່ ອການອ ານວຍຄວາມສະດວກນ ້ ນແມົ່ນພາລະທ ົ່ ເກ ນຄວນ ຫ ື ບ ົ່ ນ ້ ນ ຈ າເປ ນ
ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການປະເມ ນແຫ ົ່ງຊ ບພະຍາກອນທ ົ່ ມ ທ ງໝົດ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮ ບການພິຈາລະນາຕ ດສິນໂດຍຫົວໜ້າຂອງອົງ

ການ.   
 
ປ ດໃຈຕ ົ່ ໄປນ ້ ຈະໄດ້ຖືກນ າໄປພິຈາລະນາໃນການຕ ດສິນວົ່າ ການດ ດແປງໂຄງການນ ້ ນຈະສ້າງພາລະທ ົ່ ເກ ນຄວນຫ ື ບ ົ່  ຊຶົ່ ງ
ໄດ້ແກົ່ : ລ ກສະນະແລະຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍຂອງການດ ດແປງແກ້ໄຂ, ແຫ ົ່ງຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງິນທ ົ່ ມ ຢ ົ່ຂອງເມືອງເພືົ່ ອເຮ ດການ

ດ ດແປງແກ້ໄຂ, ຜົນກະທົບຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍຂອງການອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ົ່ ຈະມ ຕ ົ່ ການປະຕິບ ດວຽກຂອງເມືອງທ ົ່ ໄດ້ຮ ບ

ຜົນກະທົບ, ແລະຄວາມຖາວອນຂອງການດ ດແປງທ ົ່ ຈະສົົ່ ງຜົນກະທົບຕ ົ່ ສະຖານທ ົ່ .    
 
ຖ້າວົ່າ ການດ ດແປງນ ້ ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວົ່າຈະກ ົ່ ໃຫ້ເກ ດພາລະທ ົ່ ເກ ນຄວນ, ທາງເມືອງກ ຈະຊອກຫາທາງເລືອກອືົ່ ນໆ 

ໃນການສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງອາຄານສະຖານທ ົ່  ຫ ື ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫ ື  ການບ ລິການຕົ່າງໆ.   

ການເຂົໍ້ າເຖິງໂຄງການ 
ກົດຂ ້ ບ ງຄ ບຍ ງຮ ບຮ ້ວົ່ າ ອົງການສາທາລະນະໃດໜຶົ່ ງແມົ່ນບ ົ່ ຈ າເປ ນຕ້ອງເຮ ດໃຫ້ອາຄານສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ຂອງຕົນ ແຕົ່ລະ
ແຫົ່ງສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ແລະສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ໂດຍຜ ້ ພິການກ ໄດ້, ຕາບໃດທ ົ່ ໂຄງການນ ້ ນໃນພາບລວມທ ງໝົດແມົ່ນສາ

ມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້. ຍົກຕົວຢົ່າງ, ການຕ ດສິນໃຈຂອງເມືອງທ ົ່ ຈະບ ົ່ ສ້າງທາງລາດຂອບຖະໜົນໃນບາງ ສະຖານທ ົ່  (ຫ ື  ຈະສ້າງ

ທາງລາດໃນພາຍຫ  ງຍ້ອນວົ່າມ ນບ ົ່ ມ ຄວາມຈ າເປ ນເລ ົ່ ງດົ່ວນ), ຕາບໃດທ ົ່ ຍ ງມ ເສ ້ ນທາງ   ສ າລ ບການເດ ນທາງທ ົ່ ສົມເຫດ

ຜົນ ເຖິງແມົ່ນວົ່າຈະບ ົ່ ມ ທາງລາດຂອບຖະໜົນກ ຕາມ.  

4.6 ການເຂົໍ້ າເຖິງເວັບໄຊ 

ໃນປ  2017, ເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ເລ ົ່ ມວາງແຜນການປົ່ ຽນແທນລະບົບອິນເຕ ເນ ດຂອງຕົນຊຶົ່ ງມ ອາຍຸດົນນານ 15 ປ ແລ້ວ. 

ທ ມດ ແລການປົ່ ຽນເວ ບໄຊຂອງພອທແລນດ໌ ອ ຣິກອນ (Portland Oregon Website Replacement,  POWR) ໄດ້ໃຊ້ເວລາໜຶົ່ ງປ ໃນ

ການເຮ ດວຽກກ ບ PBOT ແລະເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ຂອງຫ້ອງການອືົ່ ນໆ ກົ່ຽວກ ບເວ ບໄຊໃໝົ່ນ ້ . ເວ ບໄຊໃໝົ່ນ ້ , ຊຶົ່ ງໄດ້ເລ ົ່ ມເປ ດໃຊ້

ການໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020, ໃຊ້ງົ່າຍດາຍສ າລ ບທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະເປ ນໄປຕາມແນວທາງຊ ້ ນ າການເຂ້ົາເຖິງເນ້ືອໃນ

ຂອງເວ ບໄຊ (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1 Level AA). ເວ ບໄຊສາມາດໃຊ້ການໄດ້ ແລະມ ລ ກສະນະເປ ນກາງຕ ົ່

ທຸກຄົນ, ຊຶົ່ ງຈະຊົ່ວຍໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນສາມາດຊອກຫາສິົ່ ງທ ົ່ ຕົນຕ້ອງການໄດ້ຢົ່າງມ ປະສິດທິພາບ.  
 

ເວ ບໄຊ: City of Portland, Oregon | Portland.gov  

4.7 ມາດຕະຖານການອອກແບບ ແລະລັກສະນະສະເພາະ 

https://beta.portland.gov/
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PBOT ໄດ້ພ ດທະນາຄ ົ່ ມືທາງເຕ ກນິກກົ່ຽວກ ບຂ ້ ກ ານົດລາຍລະອຽດສະເພາະ ແລະແຜນການຕົ່າງໆ ເພືົ່ ອຮ ບປະກ ນວົ່າ ເມືົ່ ອ

ມ ການສ້າງທາງລາດຂອບຖະໜົນ, ສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ, ບົ່ ອນຈອດລົດ, ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ແລະອົງປະກອບອືົ່ ນໆ 

ທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ຢ ົ່ທ ົ່  ຫ ື  ຄຽງຄ ົ່ ໄປກ ບທາງສາທາລະນະ, ສິົ່ ງເຫ ົົ່ ານ ້ ນ ້ ນຈະໄດ້ຮ ບການອອກແບບ ແລະສ້າງຂ້ຶນໂດຍສອດ

ຄົ່ອງກ ບມາດຕະຖານຂອງກົດໝາຍ ADA. ຄ ົ່ ມືຫ  ກແມົ່ນມາຈາກ ຄ ົ່ ມືກົ່ ຽວກ ບອຸປະກອບຄວບຄຸມຈາລະຈອນ (Manual on 

Uniform Traffic Control Devices, MUTCD), ການບ ລິຫານຈ ດການທາງຫ ວງຂອງຣ ຖບານກາງ (Federal Highway Administration, 

FHWA), ແລະກົດຂ ້ ບ ງຄ ບ 2010 ADA.  ມາດຕະຖານເຫ ົົ່ ານ ້  ແລະຂ ້ ມ ນເພ ົ່ ມເຕ ມກົ່ຽວກ ບຮ ບແບບຂອງລະບົບຂົນສົົ່ ງທ ົ່ ສາ

ມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ສາມາດເບິົ່ ງໄດ້ທ ົ່ ເວ ບໄຊມາດຕະຖານການແຕ້ມຮ ບແລະລາຍລະອຽດຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ (PBOT’s 

Standard Drawings & Details Webpage) ແລະທ ົ່ ໜ້າ ADA ທ ົ່ ລິງຄ໌ເຫ ົົ່ ານ ້ . ມາດຕະຖານຂອງ PBOT ແລະຂ ້ ກ ານົດສະເພາະໃນບາງ

ອົງປະກອບແມົ່ນເກ ນຈາກຂ ້ ກ ານົດຂ ້ ນຕ ົ່ າຂອງ ADA ຂອງຣ ຖບານກາງ. 
 

ເວ ບໄຊ: Standard Drawings & Details | The City of Portland, Oregon 
 

ເວ ບໄຊ: ADA Page | For Engineers, Contractors & Consultants | The City of Portland, Oregon 

 

4.8 ການກວດກາຄືນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງປະຕິບັດ, ແລະຂັໍ້ ນຕອນຕ່າງໆ 

PBOT ປະຕິບ ດວຽກໂດຍນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍທ ົ່ ເປ ນລາຍລ ກອ ກສອນຫ າຍສະບ ບ, ລະບຽບການ, ຄ າສ ົ່ ງ, ແລະກົດຂ ້ ບ ງຄ ບ

ຕົ່າງໆ. ນະໂຍບາຍໃໝົ່  ຫ ື ນະໂຍບາຍທ ົ່ ໄດ້ຮ ບການແກ້ໄຂນ ້ ນຈະຖືກກວດກາຄືນໂດຍມ ເຈດຕະນາໃນການກວດສອບໃຫ້

ແນົ່ ໃຈວົ່າ ໂຄງການທ ງໝົດຂອງ PBOT ນ ້ ນສະໜ ບສະໜ ນເລືົ່ ອງການເຂ້ົາເຖິງຢົ່າງເຕ ມສົ່ວນ. ນະໂຍບາຍທ ົ່ ມ ຢ ົ່  ແລະລະ

ບຽບການຕົ່າງໆ ຈະໄດ້ຮ ບການກວດກາຄືນເພືົ່ ອຮ ບປະກ ນວົ່າ ນະໂຍບາຍແລະກົດລະບຽບແຕົ່ລະອ ນນ ້ ນສະໜ ບສະໜ ນ

ເລືົ່ ອງການເຂ້ົາເຖິງຢົ່າງເຕ ມສົ່ວນ. 
 

4.9 ການຝຶກອົບຮົມ 

PBOT ສະເໜ ການປະຊຸມສົນທະນາວຽກກົ່ຽວກ ບທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມກົດໝາຍ ADA ໃຫ້ແກົ່ບ ນດາເຈ້ົາໜ້າທ ົ່  ແລະ

ທ ຶົ່ ປຶກສາຕົ່າງໆ, ເພືົ່ ອໃຫ້ຄວາມຮ ້ ແລະອະທິບາຍຮ ບແບບ ແລະຂ ້ ກ ານົດຂອງການກ ົ່ ສ້າງ. ນອກຈາກນ ້  ເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ຍ ງໄດ້

ເຂ້ົາຮ ບການອົບຮົມທ ົ່ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຣ ຖອ ຣິກອນ (Oregon Department of Transportation, ODOT) ກົ່ຽວກ ບແນວທາງປະຕິ

ບ ດທ ົ່ ດ ທ ົ່ ສຸດສ າລ ບຮ ບແບບຂອງທາງລາດຂອບຖະໜົນ ແລະການກວດສອບ. PBOT ຍ ງມ ການຝຶກອົບຮົມເລືົ່ ອງຄວາມ

ສະເໝ ພາບກ ນທ ົ່ ເປ ນພາກບ ງຄ ບ ຊຶົ່ ງຈະໃຫ້ແງົ່ມຸມທ ົ່ ກວ້າງຂວາງກົ່ຽວກ ບຄວາມສະເໝ ພາບໃນດ້ານການຂົນສົົ່ ງເດ ນ
ທາງເມືົ່ ອຮ ບໃຊ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້ ໃຊ້ ລະບົບການຂົນສົົ່ ງທຸກຄົນ. ການຝຶກອົບຮົມເຫ ົົ່ ານ ້ ແລະອືົ່ ນໆ ຕາມຄວາມ

ເໝາະສົມ, ຈະລິເລ ົ່ ມໃນອະນາຄົດເພືົ່ ອໃຫ້ເນ້ືອໃນໃນປ ດຈຸບ ນແລະຕ ົ່ ເນືົ່ ອງແກົ່ເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ແລະບ ນດາທ ົ່ ປຶກສາຕົ່າງໆ.      

https://www.portlandoregon.gov/transportation/50383
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/727351
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5. ໂຄງການແລະແຜນການອ່ືນໆ ທ່ີຍົກລະດັບການເຂົໍ້ າ

ເຖິງ 
PBOT ຍຶດໝ ້ ນຕ ົ່ ເລືົ່ ອງການເຂ້ົາເຖິງຢົ່າງເຕ ມສົ່ວນໃນລະບົບການຂົນສົົ່ ງ ແລະໃນໂຄງການຂອງຕົນ. ນອກຈາກຕາຕະ

ລາງການກ າຈ ດອຸປະສ ກພາຍໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານນ ້ ແລ້ວ, ຍ ງມ ແຜນງານອືົ່ ນໆ ຫ າຍແຜນຂອງ PBOT ຫ ື ຂອງ

ເມືອງ ແລະແຜນການຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຈະແກ້ໄຂບ ນຫາອົງປະກອບຂອງການເຂ້ົາເຖິງລະບົບການຂົນສົົ່ ງ. 

5.1 ແຜນການໄລຍະປ່ຽນຜ່ານ ແລະສ່ວນເສີມຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ADA Title II ຂອງ

ເມືອງພອທແລນດ໌ 

ເມືອງພອທແລນດ໌ສະໜອງໂຄງການທ ົ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະການບ ລິການຕົ່າງໆ ໃນສະຖານທ ົ່ ບ ລິການຫ າຍແຫົ່ງ ໃຫ້ແກົ່ບ ນ
ດາຜ ້ ຢ ົ່ອາໄສຂອງເມືອງ ແລະເປ ນປະໂຫຍດຕ ົ່ ບ ນດາຜ ້ ມາຢ້ຽມຢາມຂອງເມືອງ. ອາຄານສະຖານທ ົ່ ແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກຫ າຍແຫົ່ງ ລວມມ  ອາຄານຂອງເມືອງ, ບົ່ ອນຈອດລົດ, ແລະສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ເມືອງເປ ນເຈ້ົາຂອງ ແລະໄດ້ຮ ບ

ການບ ລິຫານຈ ດການໂດຍໜົ່ວຍງານເອກະຊົນ ຫ ື  ໜົ່ວຍງານສາທາລະນະ. ເມືົ່ ອຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການໜຶົ່ ງ

ສ້ິນສຸດລົງ ແລະອ ກຫ້ອງການໜຶົ່ ງຫາກ ເລ ົ່ ມຂ້ຶນນ ້ ນ ບາງເທືົ່ ອອາດເບິົ່ ງວົ່າບ ົ່ ມ ຄວາມກົ່ຽວຂ້ອງກ ນ ແລະບ ົ່ ສ າຄ ນສ າລ ບ
ບ ນດາຜ ້ ຢ ົ່ອາໄສ ຫ ື  ແຂກຜ ້ ມາຢ້ຽມຢາມຂອງເມືອງ ແຕົ່ວົ່າມ ນກ ສາມາດເຮ ດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາເຖິງອາຄານສະຖານ
ທ ົ່ ແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທຸກແຫົ່ງຂອງເມືອງໄດ້ ລວມທ ງ ໂຄງການ ແລະການບ ລິການຕົ່າງໆ. ເນືົ່ ອງຈາກລ ກສະ

ນະທຸລະກິດທ ົ່ ມ ເອກະລ ກສະເພາະຂອງຫ້ອງການທ ົ່ ຫ າກຫ າຍ, ສະນ ້ ນຈຶົ່ ງປາກົດມ ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຕາມກົດ

ໝາຍ ADA Title II ຫ າຍແຜນສ າລ ບເມືອງ. 
 
ໃນເດືອນພຶດສະຈິກາ 2014, ສະພາເມືອງໄດ້ອະນຸມ ດແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ ຊຶົ່ ງໄດ້ເວ້ົາເຖິງອົງປະກອບທ ົ່ ກວ້າງຂວາງ 

ແລະມ ຢ ົ່ ທົົ່ ວໄປຂອງອາຄານສະຖານທ ົ່ ແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງເມືອງ. ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານຂອງເມືອງ

ພອທແລນດ໌ກ ແມົ່ນຜົນຂອງການປະເມ ນທ ົ່ ລະອຽດກົ່ຽວກ ບອາຄານສະຖານທ ົ່ ແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕົ່າງໆ ໃນ
ເຂດເທດສະບານຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ ຊຶົ່ ງເປ ນບົ່ ອນທ ົ່ ມ ໂຄງການ, ກິດຈະກ າ, ແລະການບ ລິການຕົ່າງໆ ສ າລ ບປະຊາ

ຊົນ. ແຜນໄລຍະການປົ່ ຽນຜົ່ ານນ ້  ຍ ງລວມມ  ໂຄງສ້າງບົ່ ອນຈອດລົດ, ຊຶົ່ ງຈະກົ່ຽວພ ນໂດຍກົງກ ບການເຂ້ົາເຖິງລະບົບການ

ຂົນສົົ່ ງ.   
 
ເວ ບໄຊ: City of Portland ADA Title II Transition Plan 
 

https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/498497
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ໃນເດືອນສິງຫາ 2015, ສະພາເມືອງໄດ້ອະນຸມ ດການປ ບປຸງອາຄານແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນສວນສາທາລະນະ

ເຂ້ົາໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານທ ົ່ ໄດ້ກົ່າວໄວ້ຂ້າງເທ ງນ ້ ນ. ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກສ າລ ບສວນສາທາ

ລະນະແລະສະຖານທ ົ່ ພ ກຜົ່ ອນຫຍົ່ອນໃຈຂອງພອທແລນດ໌ (Portland Parks & Recreation ,PP&R) ໄດ້ຮ ບການປະເມ ນໃນຖານະ

ເປ ນສົ່ວນໜຶົ່ ງຂອງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ, ເນືົ່ ອງຈາກວົ່າສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ສ າລ ບປະ

ຊາຊົນນ ້ ນມ ຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ (260 ແຫົ່ງ), ສະນ ້ ນ ການປະເມ ນຜົນຈຶົ່ ງໃຊ້ເວລາເຮ ດໃຫ້ສ າເລ ດດົນນານກວົ່າບ ນດາຫ້ອງ

ການອືົ່ ນໆ ຊຶົ່ ງສົົ່ ງຜົນໃຫ້ມ ການອ ບເດດຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດສະເພາະພາກສວນສາທາລະນະ.   

ເວ ບໄຊ: City of Portland ADA Title II Transition Plan Parks Update 
 

ໃນເດືອນທ ນວາ 2016, ສະພາເມືອງໄດ້ອະນຸມ ດການປ ບປຸງຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດສ າລ ບອາຄານສະຖານທ ົ່ ຈ ດງານສະແດງ ສິລະປະ

ໂດຍໃຫ້ເປ ນພ້ືນຖານຢ ົ່ ໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ. ເມືອງເປ ນເຈ້ົາຂອງສະຖານທ ົ່ ຈ ດງານສະແດງສິລະປະສາມແຫົ່ງ 

ຊຶົ່ ງໄດ້ແກົ່   – Portland’5 Centers for the Arts – the Keller Auditorium, Arlene Schnitzer Concert Hall ແລະ Antoinette Hatfield Hall.  ເພືົ່ ອຮ ບ

ປະກ ນຄວາມຕ ົ່ ເນືົ່ ອງແລະສອດຄົ່ອງກ ບຄວາມພະຍາຍາມທ ົ່ ມ ຢ ົ່ , ຈຶົ່ ງໄດ້ມ ການນ າໃຊ້ທ ມທ ົ່ ປຶກສາເດ ມ ແລະວິທ ການອ ນ

ດຽວກ ນໃນການດ າເນ ນການ ປະເມ ນຜົນທ ົ່  Portland’5 venues ໃນຕ້ົນປ  2016. 

ເວ ບໄຊ: City of Portland ADA Title II Transition Plan Performing Arts Venues Update 
 

ການປ ບປຸງຂ ້ ມ ນໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານທ ົ່ ເນ ້ ນໃສົ່ການຂົນສົົ່ ງນ ້ ແມົ່ນມ ເຈດຕະນາເພືົ່ ອສະໜອງໂຄງຮົ່າງໜຶົ່ ງ ສ າ
ລ ບວຽກງານການປ ບປຸງທ ົ່ ຕ ົ່ ເນືົ່ ອງຂອງສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງເມືອງສ າລ ບປະຊາຊົນທ ົ່   ພິການ. 

ນ ້ ແມົ່ນເອກະສານທ ົ່ ໃຊ້ການໄດ້, ໄດ້ຮ ບການປ ບປຸງຂ ້ ມ ນເປ ນປະຈ າເມືົ່ ອມ ການກ າຈ ດອຸປະສ ກສ າເລ ດແລ້ວ, ແລະສິົ່ ງກ ົ່

ສ້າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃໝົ່ ໆ ກ ຈະເຂ້ົາມາຢ ົ່ພາຍໃຕ້ການເປ ນເຈ້ົາຂອງ ຫ ື ການຄວບຄຸມຂອງເມືອງ.  

5.2 ແຜນການ PedPDX 

PedPDX ແມົ່ນແຜນຫ  ກສ າລ ບຄົນຍົ່ າງຖະໜົນໃນທົົ່ ວເມືອງຂອງພອທແລນດ໌ (Portland’s Citywide Pedestrian Master Plan). 

ໂດຍຜົ່ ານ PedPDX, ເມືອງພອທແລນດ໌ເຫ ນດ ນ າວົ່າ ການຍົ່ າງນ ້ ນແມົ່ນພ້ືນຖານສິດທິຂອງມະນຸດ ແລະເປ ນວິທ ການພ້ືນ

ຖານທ ົ່ ສ າຄ ນທ ົ່ ສຸດຂອງການເດ ນທາງ. PedPDX ຮ ບຮອງວົ່າ ການຍົ່ າງຈະມ ຄວາມປອດໄພ, ສາມາດເຮ ດໄດ້, ແລະເປ ນປະ

ສົບການທ ົ່ ດຶງດ ດສ າລ ບທຸກຄົນໃນພອທແລນດ໌ ໂດຍການວາງປະເດ ນດ້ານຄົນຍົ່ າງໃຫ້ຢ ົ່ພາກສົ່ວນໜ້າສຸດຂອງນະໂຍ

ບາຍຂອງເມືອງ, ການລົງທຶນ, ແລະການອອກແບບ. ແຜນໃຫ້ຄວາມສ າຄ ນກ ບທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ ແລະການປ ບປຸງ

ທາງມ້າລາຍ, ຄຽງຄ ົ່ ໄປກ ບການລົງທຶນອືົ່ ນໆ ເພືົ່ ອເຮ ດໃຫ້ການຍົ່ າງມ ຄວາມປອດໄພຫ າຍຂ້ຶນ ແລະສະດວກຫ າຍຂ້ຶນໃນ

ທົົ່ ວເມືອງ.  
 
ແຜນການຈະຊ ້ ໃຫ້ເຫ ນເຖິງຍຸດທະສາດສ າຄ ນ ແລະເຄືົ່ ອງມືຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຈະເຮ ດໃຫ້ພອທແລນດ໌ເປ ນເມືອງທ ົ່ ເໝາະສົມດ 

ຫ າຍໃນການຍົ່ າງສ າລ ບທຸກຄົນ, ລວມເຖິງ ບ ນດາຜ ້ ພິການ. ຍຸດທະສາດຕົ່າງໆ ທ ົ່ ສົ່ວນຫ າຍແລ້ວ ສະໜ ບສະໜ ນໂດຍ

ກົງຕ ົ່ ເລືົ່ ອງການເຂ້ົາເຖິງ ລວມມ  ການແກ້ໄຂບ ນຫາຊົ່ອງວົ່າງໃນເຄືອຂົ່າຍຖະໜົນທ ົ່ ສ າຄ ນສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ, ການກ ົ່ ສ້າງ 

ແລະການບ າລຸງຮ ກສາທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນທ ົ່ ບ ົ່ ມ ສິົ່ ງກ ດຂວາງ, ແລະການເຮ ດວຽກກ ບນ ກພ ດທະນາ, ປະຊາຊົນຜ ້ ຢ ົ່ອາ

ໄສ, ແລະເຈ້ົາຂອງອະສ ງຫາລິມະຊ ບຕົ່າງໆ ເພືົ່ ອສະໜອງການປ ບປຸງແກ້ໄຂທາງສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ.     

ເວ ບໄຊ: PedPDX Documents | The City of Portland, Oregon 

5.3 ແຜນງານຖະໜົນເຂດເພ່ືອນບໍ້ ານ 

ໃນພອທແລນດ໌, ມ ຈໍານວນຖະໜົນຕໍື່ າກວື່າ 4% (ລະຍະທາງ 50 ໄມ ຈາກ 1,181 ໄມ) ທ ື່ ຍັງບໍື່ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ - ດິນ ແລະ

ຫິນແຮື່ . ອ ກ 17% (200 ໄມ) ຂອງຖະໜົນແມື່ນໃຊ້ປະໂຫຍດບໍື່ ໄດ້ຫ າຍ - ການປ ທາງ ແລະ/ຫ   ທາງຍື່ າງຂ້າງຖະໜົນບາງແຫື່ງ, 

ແຕື່ບໍື່ ມ ຂອບຖະໜົນ. ຖະໜົນທ ື່ ບໍື່ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທ ື່ ມ ລະຍະທາງ 250 ໄມເຫ ົື່ ານ ້ ເຮັດໃຫ້ຍາກລໍາບາກສໍາລັບຜ ້ ຄົນທ ື່ ຈະ

https://www.portlandoregon.gov/oehr/Workforce_Demographics/article/534557
https://www.portlandoregon.gov/cao/article/620781
https://www.portlandoregon.gov/transportation/78224
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ຍື່ າງໄປມາໄດ້ຢື່າງປອດໄພ ແລະງື່າຍດາຍໃນທົື່ ວຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ອ ງຕາມການມ ສື່ວນຮື່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ໂຄງຮື່າງ

ຂອງແຜນງານຖະໜົນເຂດເພ ື່ ອນບ້ານ (Neighborhood Streets program) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍກວມເອົາອົງປະກອບເພ ື່ ມ

ເຕ ມຂອງແຜນງານເຂ້ົາໄວ້ນໍາ ເພ ື່ ອຊື່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານດ້ານຖະໜົນຫົນທາງທ ື່ ຂາດແຄນ

ໃນເຂດເພ ື່ ອນບ້ານ. 

ເວ ບໄຊ: Neighborhood Streets Framework | The City of Portland, Oregon 

5.4 ແຜນງານການຂ່ີລົດຖີບທ່ີປັບໃຫໍ້ ເໝາະສົມ 

ໂດຍການເລ ົ່ ມຕ້ົນໃນຖານະເປ ນແຜນງານນ າຮົ່ອງໃນລະດ ໃບໄມ້ປົົ່ ງ ປ  2017 ແລະດຽວນ ້ ກາຍເປ ນແຜນງານມາດຕະຖານ

ຂອງ PBOT, ພອທແລນດ໌ໄດ້ປະສານງານແຜນງານໜຶົ່ ງເພືົ່ ອສະເໜ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນທາງກາຍະພາບເຂ້ົາ

ໃນລະບົບການແບົ່ ງປ ນລົດຖ ບ BIKETOWN ຂອງເມ ອງ. ດ້ວຍການອອກແບບໃຫ້ເປ ນພ ນທະມິດກ ບບ ນດາຜ ້ ມ ສົ່ວນໄດ້

ສົ່ວນເສ ຽຈາກຊຸມຊົນຜ ້ ພິການ, ໂຄງການແບື່ ງປັນລົດຖ ບ Adaptive BIKETOWN ແມົ່ນໂຄງການໃຫ້ເຊົົ່ າລົດຖ ບຊະນິດທ ົ່ ດ ດ

ປ ບໄດ້ຂອງເມືອງພອທແລນດ໌. ເປ້ົາໝາຍກ ົ່ ແມົ່ ນເພືົ່ ອເພ ົ່ ມການເຂ້ົາເຖິງການຂ ົ່ ລົດຖ ບໃຫ້ສ າລ ບປະຊາຊົນຜ ້ ພິການ. 

PBOT ເປ ນພ ນທະມິດກ ບ Kerr Bikes ເພືົ່ ອຈ ດຫາລົດຖ ບຈ ານວນ 15 ຊຸດ, ລວມເຖິງ  ລົດຖ ບທົື່ ວໄປ, ລົດສາມລ້ໍ, ລົດຖ ບ

ແບບສອງຕອນ, ແລະລົດຖ ບໄຟຟ້າ. ຈຸດເນ ້ ນກ ແມົ່ນການໃຫ້ເຊົົ່ າລົດຖ ບຈາກໃນລະຍະສ ້ ນ ຫາ ການເຊົົ່ າໃນລະຍະດົນ

ປານກາງ. ຈໍານວນຄົນຂ ົ່ ລົດຖ ບໃນລະບົບ Adaptive BIKETOWN ໄດ້ເພ ົ່ ມຈ ານວນຂ້ຶນໃນແຕົ່ລະປ . 

ເວ ບໄຊ: http://adaptivebiketown.com/ 

 

   
 

5.5 ການໃຊໍ້ຖະໜົນຮ່ວມກັນ 

ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ທາງສາທາລະນະເພ ົ່ ມເຕ ມສ າລ ບໂຄງການຕົ່າງໆ ນ ້ ນແມົ່ນເກ ດຂ້ຶນເປ ນບາງຄ ້ ງຄາວ ແຕົ່ວົ່າ ທາງສາ
ທາລະນະນ້ັນແມົ່ນສິົ່ ງໃຊ້ສອຍປະຈ າທ ົ່ ແນົ່ ນອນໃນພ້ືນທ ົ່ ສົ່ວນຫ າຍຂອງພອທແລນດ໌. ເມືົ່ ອຮ ບແບບການຂົນສົົ່ ງໃໝົ່ ໆ ມ 

ໃຫ້ແກົ່ຜ ້ ຊົມໃຊ້ ແລະການແຂົ່ງຂ ນກ ນກ ເພ ົ່ ມຂ້ຶນສ າລ ບການນ າໃຊ້ທາງສາທາລະນະທ ົ່ ສ້ອມແປງແລ້ວ, ທາງ PBOT ກ ຮ ບ

ຮ ້ເຖິງຄວາມຈ າເປ ນໃນການຮ ບປະກ ນເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມຍືດຫຍຸົ່ນໃນການນ າໃຊ້ຖະໜົນ. ແຜນງານຫ າຍ

ຢົ່າງຂອງເມືອງ, ແຜນການ, ແລະໂຄງການຕົ່າງໆ ແມົ່ນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຍຸດທະສາດການໃຊ້ຖະໜົນຮົ່ວມກ ນໃນສົ່ວນທ ົ່

ກົ່ ຽວພ ນກ ບວຽກງານສະເພາະຂອງຕົນ. ຍົກຕົວຢົ່າງ, PedPDX, Strategy 5.2 ລວມມ  ພາກສົ່ວນກົ່ຽວກ ບຖະໜົນທ ົ່ ໃຊ້ຮົ່ວມ

ກ ບຄົນຍົ່ າງຖະໜົນ. ທ ົ່ ປຶກສາຈະນ າໃຊ້ຄວາມຊົ່ຽວຊານໃນການພ ດທະນາກ ບຫ້ອງການຕົ່າງໆ ກົ່ຽວກ ບຍຸດທະສາດໃນ

ການປະເມ ນຜົນການອອກແບບຖະໜົນທ ົ່ ເໝາະສົມ. ໂດຍຜົ່ ານຄວາມພະຍາຍາມໃນປ ດຈຸບ ນ ແລະຕະຫ ອດລະຍະຂອງ

https://www.portlandoregon.gov/transportation/68843
http://adaptivebiketown.com/
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ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ, PBOT ຈະພ ດທະນາ        ນະໂຍບາຍ ແລະຂ ້ ນຕອນຕົ່າງໆ ເພືົ່ ອນ າໄປໃຊ້ກ ບໂຄງການຕົ່າງໆ ໃນ

ອະນາຄົດ. 

5.6 PDX WAV 

ເພືົ່ ອປ ບປຸງການບ ລິການທ ົ່ ກ າລ ງເປ ນທ ົ່ ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຜ ້ ທ ົ່ ໃຊ້ອຸປະກອນຊົ່ວຍໃນການເຄືົ່ ອນທ ົ່ ໄປມາ,  PBOT ໄດ້

ພ ດທະນາ PDX WAV, ຊຶົ່ ງເປ ນໂຄງການໜຶົ່ ງທ ົ່ ເຮ ດໃຫ້ການບ ລິການລົດຮ ບຈ້າງ ເຊືົ່ ອຖືໄດ້, ປອດໄພ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ງົ່າຍ

ຂ້ຶນ. 
 

ໂດຍແຕກຕົ່າງຈາກໂຄງການຂົນສົົ່ ງອືົ່ ນໆ ສ າລ ບປະຊາຊົນຜ ້ ພິການ, PDX WAV ຮ ບໃຊ້ບ ນດາລ ກຄ້າຜ ້ ທ ົ່ ຕ້ອງການການ

ເດ ນທາງໃນດຽວນ ້ ນ. ການບ ລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຈາກຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການຕົ່າງໆ ໄດ້ແກົ່  ລົດຕ ກຊ  ແລະບ ລິສ ດ TNC 

(Uber ແລະ Lyft) ໃນພອທແລນດ໌ນ ້ ນຄວນງົ່າຍແລະສະດວກໃນການນ າໃຊ້, ປອດໄພ ແລະເຊືົ່ ອຖືໄດ້. ບ ົ່ ຈ າເປ ນຕ້ອງລົງທະ

ບຽນລົ່ວງໜ້າກ ບ PDX WAV ແລະທົ່ານບ ົ່ ຈ າເປ ນຕ້ອງນ ົ່ ງລົດຮົ່ວມກ ບຄົນອືົ່ ນທ ົ່ ທົ່ ານບ ົ່ ຮ ້ຈ ກ.   

ເວ ບໄຊ: PDX WAV 

 

5.7 ເສັໍ້ ນທາງໄປໂຮງຮຽນທ່ີປອດໄພ 

ໂຄງການເສ ້ ນທາງໄປໂຮງຮຽນທ ົ່ ປອດໄພ (Safe Routes to School, SRTS) 

ຂອງ PBOT ແມົ່ນໂຄງການຄວາມຮົ່ວມມືກ ນລະຫວົ່າງເມືອງພອທແລນ

ດ໌, ບ ນດາໂຮງຮຽນ, ເພືົ່ ອນບ້ານ, ແລະອົງການຕົ່າງໆ ໃນຊຸມຊົນ, ແລະອົງ

ການອືົ່ ນໆ ເພືົ່ ອເຮ ດໃຫ້ເລືົ່ ອງການຍົ່ າງ ແລະການຂ ົ່ ລົດຖ ບໃນເຂດອ້ອມ
ຮອບເພືົ່ ອນບ້ານ ແລະໂຮງຮຽນນ ້ ນເປ ນເລືົ່ ອງມົ່ ວນຊືົ່ ນ, ງົ່າຍດາຍ ແລະ

ດ ຕ ົ່ ສຸຂະພາບ.  ວິດສະວະກອນດ້ານການສ ນຈອນຂອງ SRTS ເຮ ດວຽກ

ຕະຫ ອດປ ເພືົ່ ອປ ບປຸງຖະໜົນຫົນທາງ, ສ ນຍານ ແລະປ້າຍຕົ່າງໆ ອ້ອມ

ຮອບໂຮງຮຽນ. ການປ ບປຸງເຫ ົົ່ ານ ້ ເປ ນປະໂຫຍດບ ົ່ ພຽງແຕົ່ກ ບບ ນດາ

ນ ກຮຽນ ແລະຄອບຄົວນ ກຮຽນເທົົ່ ານ ້ ນ, ແລະປະຊາຊົນຜ ້ ພິການບາງ

ຄົນ, ແຕົ່ຍ ງເປ ນປະໂຫຍດຕ ົ່ ຊຸມຊົນ ແລະເພືົ່ ອນບ້ານທ ົ່ ຢ ົ່ ອ້ອມຮອບໂຮງ

ຮຽນດ້ວຍ. 

ເວ ບໄຊ: Safe Routes to School | The City of Portland, Oregon  

5.8 ກະເປົົ໋ າຄ່າເດີນທາງ 

ກະເປົົ໋ າຄົ່າເດ ນທາງ (Transportation Wallet) ແມົ່ນຮ ບແບບຂອງບ ດຜົ່ ານ ແລະເຄຣດິດສ າລ ບນ າໃຊ້ໃນການໂດຍສານ, ໃຊ້

ກ ບລົດລາງ Portland Streetcar, ລົດຖ ບແບບເຊົົ່ າ, ແລະລົດຈ ກ. ມ ນແມົ່ນຍຸດທະສານທ ົ່ ມ ປະສິດທິພາບ ແລະລາຄາຖືກ ຊຶົ່ ງຈະ

ຊົ່ວຍຫ ຸ ດຜົ່ ອນບ ນຫາເລືົ່ ອງບົ່ ອນຈອດລົດ ແລະບ ນຫາລົດຕິດ ໂດຍການເພ ົ່ ມການເດ ນທາງໂດຍລົດໂດຍສານ, ແລະໂດຍ

ການຂ ົ່ ລົດຖ ບ, ການຍົ່ າງ, ແລະການຂ ົ່ ລົດຈ ກ. ເຖິງແມົ່ນວົ່າ ມ ນຈະບ ົ່ ໄດ້ຖືກອອກແບບພິເສດສ າລ ບຜ ້ ພິການ, ແຕົ່ໂຄງ

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/699266
https://www.portlandoregon.gov/transportation/68009


 

Draft Transition Plan Page 25 

ການນ ້ ກ ມ ໃຫ້ສ າລ ບຜ ້ ຊົມໃຊ້ທຸກຄົນ ແລະເມືົ່ ອນ າໃຊ້ແລ້ວ, ກ ເຮ ດໃຫ້ການໄປມາໃນເມືອງພອທແລນດ໌ນ ້ ນສາມາດເຂ້ົາ

ເຖິງໄດ້ແລະສະດວກຫ າຍຂ້ຶນ. 
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6. ການຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນ ແລະເງິນທຶນ 

6.1 ເກນໃນການໃຫໍ້ຄວາມສ າຄັນກ່ອນ 

ທາງລາດຂອບຖະໜົນ 
ຄ າສ ົ່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມ CREEC ສ ົ່ ງໃຫ້ເມືອງພອທແລນດ໌ຕ້ອງຈ ດຫາລາຍຊືົ່ ຂອງສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ທາງ

ເມືອງວາງແຜນວົ່າຈະຕິດຕ ້ ງທາງລາດຂອບຖະໜົນທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ໃນທຸກປ  ສ າລ ບປ ປະຕິທິນທ ົ່ ຈະມາຮອດ.   
 
ວິທ ການໃນການຈ ດລ າດ ບຄວາມສ າຄ ນຕ ົ່ ໄປນ ້ ຈະຖືກນ າໃຊ້ສ າລ ບທາງລາດຂອບຖະໜົນ ຊຶົ່ ງບ ົ່ ແມົ່ນຈ າພວກທ ົ່ ກ ົ່ ສ້າງ
ແລ້ວ ຫ ື  ແກ້ໄຂແລ້ວ ໃນສົ່ວນທ ົ່ ກົ່ ຽວພ ນກ ບການກ ົ່ ສ້າງໃໝົ່ , ລວມເຖິງ ໂຄງການຫ  ກຕົ່າງໆ ແລະໂຄງການພ ດທະນາ

ຂອງເອກະຊົນ. 
 
ຄ າສ ົ່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມ CREEC ລະບຸການຈ ດລ າດ ບຄວາມສ າຄ ນຂອງການເຮ ດທາງລາດຂອບຖະໜົນທ ົ່ ທາງ

ເມືອງຄວນພິຈາລະນາຕາມທ ົ່ ສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຈະຮ ບໃຊ້ໃນພ້ືນທ ົ່ , ຊຶົ່ ງມ ດ ົ່ ງນ ້ :   

1. ບ ນດາສະຖານທ ົ່ ຫ້ອງການຂອງຣ ຖ, ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງຕົ່າງໆ, ໂຮງຮຽນ, ແລະສວນສາທາລະນະ (ລວມເຖິງ ທາງສາ

ທາລະນະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງທ ົ່ ຢ ົ່ ໃກ້ກ ບອາຄານສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ເມືອງເປ ນເຈ້ົາຂອງ ຫ ື  ດ າເນ ນການ, ແລະເສ ້ ນ

ທາງຍົ່ າງເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ລະຫວົ່າງທາງສາທາລະນະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງໄປຫາທາງເຂ້ົາຫ  ກຂອງອາຄານສະຖານທ ົ່ ດ ົ່ ງກົ່າວ

ນ ້ ນ);   

2. ທາງຍົ່ າງໃນອາຄານສ າລ ບການຂົນສົົ່ ງ; 

3. ໂຮງໝ , ສະຖານພະຍາບານ, ສະຖານທ ົ່ ຢ ົ່ອາໄສແບບມ ການຊົ່ວຍເຫ ື ອພາຍໃນ, ແລະອາຄານສະຖານທ ົ່ ທ ົ່

ຄ້າຍຄືກ ນອືົ່ ນໆ; 

4. ສະຖານທ ົ່ ສ າລ ບສາທາລະນະ, ເຊ ົ່ ນ ເຂດທ ົ່ ເປ ນບົ່ ອນການຄ້າ ແລະທຸລະກິດ; 

5. ອາຄານສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ມ ນາຍຈ້າງຢ ົ່ ; ແລະ 

6. ເຂດເພືົ່ ອນບ້ານທ ົ່ ເປ ນທ ົ່ ຢ ົ່ອາໄສ.  
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PBOT ຈະເລືອກສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ຈະເຮ ດທາງລາດຂອບຖະໜົນທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ເປ ນປະຈ າທຸກປ  ໂດຍປະຕິບ ດຕາມວິທ 

ການທ ົ່ ສະເໜ ຕ ົ່ ໄປນ ້ .  

1. ຕາມແຜນທ ົ່ ຕ າແໜົ່ ງຂອງບ ນດາຫ້ອງການຂອງຣ ຖ, ອາຄານສະຖານທ ົ່ ຂອງຣ ຖ, ໂຮງຮຽນ, ແລະສວນສາທາລະນະ

ຕົ່າງໆ. 

ເມືອງຈະເລ ົ່ ມຕ້ົນທ ົ່ ສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ຕາມທ ົ່ ຈ ດລ າດ ບໄວ້ໃນຄ າສ ົ່ ງສານ CREEC, ໂດຍສະເພາະແມົ່ນບ ນດາຫ້ອງການ, ອາ

ຄານສະຖານທ ົ່ ຂອງຣ ຖ, ໂຮງຮຽນ ແລະສວນສາທາລະນະຕົ່າງໆ (ລວມເຖິງ ທາງສາທາລະນະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງທ ົ່ ຢ ົ່ ໃກ້ກ ບອາ

ຄານສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ເມືອງເປ ນເຈ້ົາຂອງ ຫ ື  ດ າເນ ນການ, ແລະເສ ້ ນທາງຍົ່ າງເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ທາງສາທາລະນະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ ໄປຫາ

ທາງເຂ້ົາຫ  ກຂອງອາຄານສະຖານທ ົ່ ດ ົ່ ງກົ່າວ). 

2. ນ າໃຊ້ບ ນຊ ລາຍການສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ແລ້ວເພືົ່ ອຊອກເບິົ່ ງວົ່າຍ ງມ ບົ່ ອນໃດແດົ່ທ ົ່ ຍ ງຂາດທາງລາດຂອບຖະໜົນ ຫ ື  
ຕ້ອງການການສ້ອມແປງແກ້ໄຂ. 

ເມືອງຈະປຽບທຽບຕ າແໜົ່ ງຂອງສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ໃນ ‘ຂ ້ ນຕອນທ ໜຶົ່ ງ’ ໃສົ່ກ ບບ ນຊ ລາຍການທາງລາດຂອບຖະໜົນ

ຂອງສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຍ ງຂາດແຄນທາງລາດ ຫ ື  ບົ່ ອນທ ົ່ ມ ທາງລາດແຕົ່ວົ່າບ ົ່ ເປ ນໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດໃນທາງເຕ ກນິກ. 

ການສ້າງທາງລາດຂອບຖະໜົນນ ້ ນຈະສ້າງໃຫ້ກົ່ອນສ າລ ບບ ນດາເສ ້ ນທາງສ າລ ບການເດ ນທາງ (ພາຍໃນທາງສາທາລະ

ນະໄປຫາບົ່ ອນທາງເຂ້ົາຫ  ກຂອງອາຄານສະຖານທ ົ່ ).   

3. ນ າໃຊ້ເຄືອຂົ່າຍ Pedestrian Priority Network (ເຄືອຂົ່າຍຖະໜົນຫົນທາງສ າລ ບຄົນຍົ່ າງທ ົ່ ເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ໄປບົ່ ອນລົດໂດຍສານ

ແລະສະຖານທ ົ່ ສ າຄ ນອືົ່ ນໆ) ຂອງພອທແລນດ໌ ເພືົ່ ອຈ ດການຕາມນະໂຍບາຍຂອງເມືອງທ ົ່ ກົ່ຽວກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ຄົນຍົ່ າງຖະໜົນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ. 

 
ຮ ບພາບກົ່ອນແລະຫ  ງຂອງທາງລາດຂອບຖະໜົນໃນພອທແລນດ໌. 

ເຄືອຂົ່າຍຖະໜົນ Pedestrian Priority Network ສະທ້ອນໂດຍກົງເຖິງການໃຫ້ຄວາມສ າຄ ນກົ່ອນໂດຍອ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ຂອງຄົນໃຊ້ທາງຍົ່ າງ. ການຈ ດລ າດ ບຄວາມສ າຄ ນຂອງທາງສາທາລະນະທ ົ່ ກົ່ ຽວພ ນກ ບຄວາມປອດໄພ (“ບ ນດາຖະໜົນທ ົ່

ມ ອຸບ ດຕິເຫດເຮ ດໃຫ້ຄົນຍົ່ າງຕາຍ ຫ ື  ບາດເຈ ບ”) ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມສະເໝ ພາບ (“ພ້ືນທ ົ່ ທ ົ່ ຮ ບໃຊ້ຜ ້ ຄົນທ ົ່

ຈ າເປ ນຕ້ອງເພິົ່ ງພາການຍົ່ າງເປ ນຫ  ກ”) ໄດ້ຖືກເອົາໃຈໃສົ່ກົ່ອນໃນໂຄງການ Pedestrian Priority Network ໃນຖານະເປ ນສົ່ວນ

ໜຶົ່ ງຂອງໂຄງຮົ່າງການຈ ດລ າດ ບຄວາມສ າຄ ນຂອງ PedPDX. PBOT ໄດ້ໃຊ້ເວລາສອງປ ໃນການເຮ ດວຽກຮົ່ວມກ ບຊຸມຊົນ

ໃນການພ ດທະນາ PedPDX, ເພືົ່ ອຊ ້ ນ ານະໂຍບາຍຂອງພອທແລນດ໌ ແລະການລົງທຶນຕົ່າງໆ ໃນຕະຫ ອດໄລຍະ 20 ປ ຂ້າງ

ໜ້າ. ແຜນງານນ ້ ນຈະໃຫ້  ຄະແນນສ າລ ບຖະໜົນແຕົ່ລະເສ ້ ນ ພາຍໃຕ້ການຈ ດປະເພດຂອງທາງມ້າລາຍ ຊຶົ່ ງຄະແນນ

ນ ້ ນຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫ ນເຖິງລະດ ບຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຍົ່ າງໃນການໃຊ້ຖະໜົນເສ ້ ນນ ້ ນ. ການຈ ດການທ ົ່ ອ ງໃສົ່



 

Draft Transition Plan Page 28 

ຄວາມຕ້ອງການເປ ນຫ  ກນ ້ ນຈະຮ ບປະກ ນວົ່າ ການປ ບປຸງນ ້ ນຈະດ າເນ ນການໃຫ້ກົ່ອນສ າລ ບບ ນດາຖະໜົນທ ົ່ ໃຊ້ເປ ນ

ເສ ້ ນທາງໄປສ ົ່ທາງຍົ່ າງຕົ່າງໆ ບົ່ ອນທ ົ່ ມ ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານຫ າຍທ ົ່ ສຸດ. 

4. ຊອກຫາການທັບຊ້ອນກັບສະຖານທ ື່ ຕື່າງໆ ທ ື່ ຖ ກຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໜ້ອຍກວື່າໃນຂ້ໍຕົກລົງການໃຫ້

ຄວາມສໍາຄັນກື່ອນ (CREEC Settlement Priority) 

 
• ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກື່ອນກັບສະຖານທ ື່ ຕື່າງໆ ທ ື່ ມ ທາງເຊ ື່ ອມຕໍື່ ໄປຫາພ ້ ນທ ື່ ອ ື່ ນໆ ທ ື່ ຖ ກລະບຸວື່າມ ຄວາມສໍາຄັນ

ໜ້ອຍກວື່າໃນຄໍາສັື່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມ CREEC, ໂດຍສະເພາະຕາມລໍາດັບດັື່ ງລຸື່ມນ ້ : 
• ທາງຍື່ າງໃນອາຄານສໍາລັບການຂົນສົື່ ງ; 
• ໂຮງໝ , ສະຖານພະຍາບານ, ສະຖານທ ົ່ ຢ ົ່ອາໄສແບບມ ການຊົ່ວຍເຫ ື ອພາຍໃນ, ແລະອາຄານສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ຄ້າຍຄື

ກ ນອືົ່ ນໆ; 
• ສະຖານທ ົ່ ສ າລ ບສາທາລະນະ, ເຊ ົ່ ນ ເຂດທ ົ່ ເປ ນບົ່ ອນການຄ້າ ແລະທຸລະກິດ; 
• ອາຄານສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆ ທ ົ່ ມ ນາຍຈ້າງຢ ົ່ ; ແລະ 
• ເຂດເພືົ່ ອນບ້ານທ ົ່ ເປ ນທ ົ່ ຢ ົ່ອາໄສ. 

ເພ ື່ ອໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ຫ າຍທ ື່ ສຸດ, PBOT ຈະນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດດ້ານການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກື່ອນອັນດຽວກັນນ ້ ກັບບັນດາສັນ

ຍານສໍາລັບຄົນຍື່ າງ, ທາງຍື່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ປ້າຍຈອດລົດໂດຍສານ, ບື່ ອນຈອດລົດ, ແລະອົງປະກອບຕື່າງໆ ໃນລະບົບການ

ຂົນສົື່ ງອ ື່ ນໆ ເມ ື່ ອມ ການຕິດຕ້ັງ ຫ  ແກ້ໄຂສິື່ ງເຫ ົື່ ານ້ັນ ນອກຂົງເຂດຂອງໂຄງການຫ ັ ກ ແລະການພັດທະນາຂອງເອກະຊົນ.    

6.2 ທຶນສະໜັບສະໜູນ 

ມ ຫ າຍວິທ ການໃນການນໍາໃຊ້ກອງທ ນຕື່າງໆ ເພ ື່ ອແກ້ໄຂບັນຫາເລ ື່ ອງທາງລາດຂອບຖະໜົນ, ສັນຍານສໍາລັບຄົນຍື່ າງ

ຂ້າມທາງ, ປ້າຍຈອດລົດໂດຍສານ, ສວນສາທາລະນະທ ື່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້, ທາງຍື່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ແລະອົງປະກອບອ ື່ ນໆ 

ທ ື່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ຄຽງຄ ື່ ໄປກັບ ຫ   ພາຍໃນທາງສາທາລະນະ ແລະການດັດແປງໃນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງປະຕິບັດ, 

ແລະລະບຽບການຂອງກົມຂົນສົື່ ງ ເພ ື່ ອສະໜອງການເຂ້ົາເຖິງໂຄງການແບບເຕັມສື່ວນ.     ມາດຕາ 4.0 ແລະ 5.0 ລະບຸໂຄງ

ການ ແລະແຜນງານຕື່າງໆ ທ ື່ ສ້ອມແປງແກ້ໄຂອົງປະກອບເຫ ົື່ ານ ້ ໃນຖານະເປັນພາກສື່ວນໜ ື່ ງຂອງວຽກງານຂອງເຂົາ
ເຈ້ົາ.    
 
ໃນຖານະເປັນສື່ວນໜ ື່ ງຂອງຄໍາສັື່ ງສານຕາມຄວາມຍິນຍອມ CREEC, PBOT ໄດ້ມຸື່ ງໝ້ັນທ ື່ ຈະດໍາເນ ນການສ້ອມແປງແກ້

ໄຂທາງລາດຂອບຖະໜົນຈໍານວນ 1,500 ແຫື່ງຕໍື່ ປ  ເປັນເວລາ 12 ປ  ຈົນຮອດປ  2030. ການແບື່ ງເທົື່ າກັນນ ້ ຈະຄິດໄລື່ເປັນ

ເງິນປະມານ $14 ລ້ານຕໍື່ ປ  ຕາມຂ້ໍຕົກລົງ. ແຜນງານທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມການຮ້ອງຂໍນ້ັນແມື່ນພາກສື່ວນໜ ື່ ງ

ຂອງຄວາມມຸື່ ງໝ້ັນທ ື່ ມ ທ ນສະໜັບສະໜ ນນ ້ . 
 

ໂຄງການຕື່າງໆ ທ ື່ ສົື່ ງມອບແຜນງານທ ື່ ເປັນຮ ບແບບນ້ັນຈະລວມເຖິງ ເງິນທ ນສໍາລັບອົງປະກອບຕື່າງໆ ທ ື່ ສາມາດເຂ້ົາ
ເຖິງໄດ້ຊ ື່ ງກື່ຽວຂ້ອງ ແລະເໝາະສົມພາຍໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການເຫ ົື່ ານ້ັນ. 
 

ໂຄງການການປັບປຸງຫ ັ ກ (CIP) ທັງໝົດ ແລະໂຄງການການບໍາລຸງຮັກສາ ຈະໃຫ້ທ ນອຸ້ມຊ ອົງປະກອບຕື່າງໆ ໃນລະບົບການ

ຂົນສົື່ ງທ ື່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ຊ ື່ ງໂຄງການຂອງເຂົາເຈ້ົາກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮັດການສ້ອມແປງແກ້ໄຂ. 



 

Draft Transition Plan Page 29 

 
7. ການອອກໄປຫາປະຊາຊົນແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ 

7.1 ກິດຈະກ າສາທາລະນະ 

ຮົ່າງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານໄດ້ຖືກປົ່ອຍອອກມາໃນລະດ ໃບໄມ້ຫ ົົ່ ນ ປ  2020. ຂ ້ ມ ນແມົ່ນມ ໃຫ້ທາງເວ ບໄຊ ພ້ອມກ ບລິງຄ໌

ທ ົ່ ສົົ່ ງໃຫ້ແກົ່ບ ນດາຜ ້ ມ ສົ່ວນໄດ້ສົ່ວນເສ ຽຕາມລາຍຊືົ່ ທ ົ່ ບົົ່ ງໄວ້ຂ້າງລຸົ່ມນ ້ . ສ າເນົາສະບ ບພິມຂອງແຜນງານນ ້ ໄດ້ສົົ່ ງໃຫ້ແກົ່

ບ ນດາອົງການຕົ່າງໆ ແລະບຸກຄົນຕົ່າງໆ ທ ົ່ ລະບຸຢ ື່ໃນພາກຜະໜວກ 12.3 ແລະຈ ດຫາໃຫ້ແກົ່ໃຜກ ຕາມທ ົ່ ຮ້ອງຂ . 
 
ເນືົ່ ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປະຊາສ າພ ນຈະດ າເນ ນການຜົ່ ານທາງອອນລາຍທ ົ່ ມ ການອ ບເດດຂ ້ ມ ນເປ ນ ປະຈ າ. 

ການປະຊຸມສົນທະນາແບບໂຕ້ຕອບກ ນຈະໄດ້ຖືກສະເໜ ໃຫ້ມ ເພືົ່ ອໃຫ້ຜ ້ ເຂ້ົາຮົ່ວມສາມາດຖາມຄ າຖາມກ ບເຈ້ົາໜ້າທ ົ່

ຂອງ PBOT. ເຈ້ົາໜ້າທ ົ່ ຂອງ PBOT ຍ ງຈະສະເໜ ການອະທິບາຍໃຫ້ແກົ່ບ ນດາອົງການຕົ່າງໆ ຕາມການຮ້ອງຂ ຂອງເຂົາເຈ້ົາ, 

ໂດຍການໃຫ້ຂ ້ ມ ນອ ນດຽວກ ນກ ບຂ ້ ມ ນໃນເວ ບໄຊ ແລະການປະຊຸມໂຕ້ຕອບກ ນ ໃນ  ຂະນະທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາຮົ່ວມໃນການ
ຈ ດການອົງປະກອບສະເພາະຂອງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ. 

7.2 ຄວາມຄິດເຫັນຈາກປະຊາຊົນ 

ຍິນດ ຕ້ອນຮ ບຄວາມຄິດເຫ ນຈາກປະຊາຊົນ. ຢ ົ່ທ ົ່ ບົ່ ອນປະຊຸມ ແລະໃນລະຫວົ່າງຊົົ່ ວໂມງຖາມ-ຕອບ, ຈະມ ການໃຫ້ຄວາມ

ຄິດເຫ ນຈາກສາທາລະນະ. ມ ຟອມທາງອອນລາຍສະເໜ ໃຫ້ ຈົນຮອດໄລຍະອອກສ ົ່ປະຊາຊົນ ແລະໄລຍະການຈ ດການສ້ິນ

ສຸດລົງ. ຄ າຄິດເຫ ນທ ງໝົດຈະໄດ້ຮ ບການກວດກາຄືນ ແລະພິຈາລະນາໃນການພ ດທະນາແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ

ຮອບສຸດທ້າຍ.   

7.3 ຜູໍ້ ມີສ່ວນໄດໍ້ ສ່ວນເສັຽ 

PBOT ສືົ່ ສານປະຊາສ າພ ນກົ່ຽວກ ບຮົ່າງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ ແລະໂອກາດໃນການເຂ້ົາຮົ່ວມ ໃຫ້ແກົ່ບ ນດາບຸກຄົນ 

ແລະອົງການຕົ່າງໆ ທ ົ່ ລະບຸຢ ົ່ ໃນພາກຜະໜວກ 12.3. ລາຍຊືົ່ ຜ ້ ມ ສົ່ວນໄດ້ສົ່ວນເສ ຽ ລວມມ  ອົງການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ, 

ອົງການບ ົ່ ຫາຜົນກ າໄລ, ອົງການພາກຣ ຖ ຊຶົ່ ງຮ ບໃຊ້ປະຊາຊົນຜ ້ ພິການ. ນອກຈາກນ ້  ລາຍຊືົ່ ຍ ງກວມເອົາ ບ ນດາອົງການ

ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ, ອົງການບ ົ່ ຫາຜົນກ າໄລ, ອົງການພາກຣ ຖ ຊຶົ່ ງຮ ບໃຊ້ປະຊາກອນທ ົ່ ວ ດທະນະທ ມສະເພາະ ຊຶົ່ ງໃນຊຸມ

ຊົນນ ້ ອາດມ ສະມາຊິກຊຸມຊົນທ ົ່ ເປ ນຜ ້ ພິການທ ົ່ ອາດບ ົ່ ໄດ້ນ າໃຊ້ໂຄງການທ ົ່ ໃຫ້ສະເພາະຜ ້ ພິການ.     
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8. ຕາຕະລາງສ າລັບການກ າຈັດອຸປະສັກ 

8.1 ຕາຕະລາງເລ່ີມຕົໍ້ ນສ າລັບການກ າຈັດອຸປະສັກ 

ອຸປະສ ກກ ດຂວາງຕ ົ່ ການເຂ້ົາເຖິງແຜນງານຂອງ PBOT ແບບເຕ ມສົ່ວນ ສາມາດກວມເອົາ ບ ນດາອາຄານ, ທາງລາດ

ຂອບຖະໜົນ, ສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງຂ້າມທາງ, ການຈອດລົດໃນລະບົບ, ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ນະໂຍບາຍຕົ່າງໆ, ແນວ

ທາງປະຕິບ ດ, ແລະລະບຽບການຕົ່າງໆ. ອຸປະສ ກດ້ານອາຄານແມົ່ນໄດ້ບອກໄວ້ໃນຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນ

ຜົ່ ານຕາມກົດໝາຍ ADA Title II ຂອງເມືອງພອທແລນດ໌, ຊຶົ່ ງໄດ້ຮ ບເອົາມາໃຊ້ໂດຍສະພາເມືອງພອທແລນດ໌ໃນເດືອນຕຸ

ລາ ປ  2014. 
 

ເມືອງໄດ້ມຸົ່ ງໝ ້ ນທ ົ່ ຈະກ ົ່ ສ້າງ ຫ ື  ສ້ອມແປງແກ້ໄຂບ ນດາທາງລາດຂອບຖະໜົນຈ ານວນ 18,000 ແຫົ່ງໃນຕະຫ ອດໄລຍະ 12 

ປ  ຊຶົ່ ງໄດ້ເລ ົ່ ມຂ້ຶນໃນປ  2018. ຕາຕະລາງວຽກທ ົ່ ຈະເຮ ດໃຫ້ສ າເລ ດຕາມເປ້ົາໝາຍນ ້ ຈະເປ ນການຮວມກ ນລະຫວົ່າງຄ າຮ້ອງ

ຂ ຈາກຄົນໃນຊຸມຊົນທ ົ່ ພິການ, ໂຄງການປ ບປຸງຫ  ກຂອງເມືອງ, ການປົ່ ຽນແປງແກ້ໄຂກົ່ຽວກ ບທາງສາທາລະນະ (ຊຶົ່ ງລວມ

ເຖິງ ການປ ຖະໜົນ, ການບ າລຸງຮ ກສາ ແລະການພ ດທະນາພາກເອກະຊົນ).   
 

ເມືອງມ ເຈດຕະນາທ ົ່ ຈະກວດກາຄືນ ແລະປະເມ ນຜົນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ, ຕາຕະລາງ ແລະແຜນງານຕົ່າງໆ ຕາມ

ກົດໝາຍ ADA ກົ່ຽວກ ບທາງສາທາລະນະ ເປ ນປະຈ າທຸກປ . ການກວດກາຄືນ ແລະການປະເມ ນຜົນ ຈະລວມເຖິງວຽກງານ

ດ ົ່ ງຕ ົ່ ໄປນ ້ :   
• ປ ບປຸງຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດທຸກປ ກົ່ຽວກ ບສະຖານະຂອງທາງລາດຂອບຖະໜົນໃນຂະນະທ ົ່ ໄດ້ຮ ບການກ ົ່ ສ້າງຂ້ຶນ ແລະ

ສ້ອມແປງແກ້ໄຂ.   
• ປະເມ ນຜົນຄວາມກ້າວໜ້າທຸກປ  ແລະໃຫ້ຄ າແນະນ າເພືົ່ ອປ ບປຸງຕາຕະລາງລົ່າສຸດ ແລະເອກະສານແຜນການ

ທ ົ່ ຢ ົ່ ໃນແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ.  
• ຄ າຮ້ອງຂ ໃຫ້ກວດກາຄືນສ າລ ບການບ ລິການ ແລະຄ າຮ້ອງທຸກຕົ່າງໆ ທ ົ່ ໄດ້ຮ ບຕະຫ ອດທ ງປ  ແລະປະເມ ນການ

ຕ ດສິນ ແລະການຕອບສະໜອງ. 
• ໃຫ້ຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດທຸກປ ກົ່ຽວກ ບການປະເມ ນຜົນຂ້າງເທ ງນ ້  ແກົ່ປະຊາຊົນຜົ່ ານເວ ບໄຊສາທາລະນະຂອງເມືອງທ ົ່ :  

http://www.portland.gov 
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ສ າລ ບອົງປະກອບທາງລະບົບ ທ ົ່ ບ ົ່ ແມົ່ນກົ່ຽວກ ບທາງລາດຂອບຖະໜົນ ແລະນໂຍບາຍຕົ່າງໆ, ແນວທາງປະຕິບ ດ, ແລະ

ລະບຽບການ ຊຶົ່ ງຈ າເປ ນຕ້ອງມ ການປ ບປຸງຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດ ຫ ື  ການພ ດທະນາ, ກ ານົດການໃນຕາຕະລາງ 8.1 ສະແດງໃຫ້ເຫ ນ

ເຖິງແຜນການຂອງ PBOT ໃນການຊ ້ ບອກຄວາມຂາດແຄນ ແລະການດ ດແປງແກ້ໄຂທ ົ່ ຈະເຮ ດໃນໄລຍະ 20 ປ ຂອງແຜນ

ການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ.  
 

ແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານທ ົ່ ມ ເປ້ົາໝາຍໃນການກ າຈ ດອຸປະສ ກພາຍໃນ 20 ປ  
Description ຫ້າປ  

ທ າອິດ 
21-22 

ຫ້າປ  
ທ າອິດ 
22-23 

ຫ້າປ  
ທ າອິດ 
23-24 

ຫ້າປ  
ທ າອິດ 
24-25 

ຫ້າປ  
ທ າອິດ 
25-26 

ຫ້າປ ຄ ້ ງ

ທ ສອງ 
 2026 - 
2031 

ຫ້າປ ຄ ້ ງ

ທ ສາມ  
2031-
2036 

ຫ້າປ ຄ ້ ງ

ທ ສ ົ່  
2036 - 
2041 

ທາງລາດຂອບຖະໜົນ  
     ບັນຊີລາຍການ 

25% 25% 5% 5% 5% 25% 10%   

ທາງລາດຂອບຖະໜົນ  
     ການແກໍ້ ໄຂ ແລະການກ ່ ສໍ້າງ 

1500 1500 1500 1500 1500 7500 750/* * 

ສັນຍານຂໍ້າມຖະໜົນ  
     ການຮວບຮວມສະພາບເງ່ືອນ
ໄຂ 

  10% 10% 20% 20% 40%     

ສັນຍານຂໍ້າມຖະໜົນ  
     ການແກໍ້ ໄຂ 

  5% 5% 10% 10% 20% 25% 25% 

ບ່ອນຈອດລົດທ່ີເຂົໍ້ າເຖິງໄດໍ້ໃນ

ລະບົບ  
     ບັນຊີລາຍການ 

25% 25% 25% 25%         

ບ່ອນຈອດລົດທ່ີເຂົໍ້ າເຖິງໄດໍ້ໃນ

ລະບົບ  
     ການແກໍ້ ໄຂ 

        10% 30% 30% 30% 

ຊອກຫານະໂຍບາຍ 
     ທ່ີຈ າເປັນຕໍ້ອງດັດແປງແກໍ້ ໄຂ 

100%               

ການແກໍ້ ໄຂນະໂຍບາຍ   25% 25% 25% 25%       

ບັນຊີລາຍການປໍ້ າຍຈອດລົດ

ໂດຍສານ 

  25% 25% 25% 25%       

ການແກໍ້ ໄຂປໍ້ າຍຈອດລົດໂດຍ

ສານ 

        10% 30% 30% 30% 

ບັນຊີລາຍການທາງຍ່າງຂໍ້າງຖະ

ໜົນ ຄຽງຄູ່ໄປກັບເຂດດິນທ່ີ
ເມືອງເປັນເຈົໍ້ າຂອງ  

 
50% 50% 

 
  

   

ການແກໍ້ ໄຂທາງຍ່າງຂໍ້າງຖະໜົນ

ທ່ີຕິດກັບເຂດດິນຂອງເມືອງ 

        25% 25% 25% 25% 

ຍົກລະດັບທາງຍ່າງ  
     ບັງຄັບໃຊໍ້ ກົດໝາຍ ແລະການ
ແກໍ້ ໄຂ 

  10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 

*ຄວາມກໍ້າວໜໍ້ າທ່ີຕັໍ້ ງເປົໍ້ າໄວໍ້ຫ ັ ງຈາກດ າເນີນການສໍ້າງທາງລາດຂອບຖະໜົນສ າເລັດຕາມຄ າສ່ັງສານຕາມຄວາມ

ຍິນຍອມ ຈະໄດໍ້ຮັບການກວດກາຄືນຫ ັ ງຈາກ 5 ປີທ່ີໄດໍ້ເຮັດຕາມຄ າສ່ັງ.  
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ຕາຕະລາງ 8.1 ເປ້ົາໝາຍຂອງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານສ າລ ບການກ າຈ ດອຸປະສ ກ 

ໃນກ ລະນ ທ ົ່ ບ ົ່ ສາມາດກ າຈ ດອຸປະສ ກໄດ້ ແລະ/ຫ ື  ກົ່ອນທ ົ່ ຈະມ ການກ າຈ ດອຸປະສ ກຕາມຕາຕະລາງທ ົ່ ສະເໜ , ທາງ PBOT ຈະ

ຈ ດຫາການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານແຜນການຊົົ່ ວຄາວເມືົ່ ອໄດ້ຮ ບການຮ້ອງຂ . 

8.2 ຂ ໍ້ ມູນລ່າສຸດຂອງແຜນການໄລຍະປ່ຽນຜ່ານ 

ເມືົ່ ອອຸປະສ ກໄດ້ຖືກກ າຈ ດອອກໄປ ໂດຍຜົ່ ານໂຄງການຕົ່າງ, ການພ ດທະນາ, ແລະການປົ່ ຽນແປງຕ ົ່ ລະບົບການຂົນສົົ່ ງ, ກ 

ຈະມ ການເຮ ດລາຍງານປະຈ າປ ສົົ່ ງໃຫ້ແກົ່ສະພາເມືອງພອທແລນດ໌ ແລະຂ ້ ມ ນລົ່າສຸດຂອງແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານກ 
ຈະຖືກຕ ພິມຢົ່າງໜ້ອຍທ ົ່ ສຸດໃນທຸກຫ້າປ .   
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9. ບຸກຄົນທ່ີຮັບຜິດຊອບສ າລັບແຜນການໄລຍະປ່ຽນຜ່ານ 

ຕາມທ ົ່ ກົດໝາຍ ADA ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ເມືົ່ ອເຮ ດແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານ ສ າເລ ດແລ້ວ, ທາງເມືອງຈະມອບໝາຍໃຫ້ບຸກ

ຄົນຂ້າງລຸົ່ມນ ້ ຮ ບຜິດຊອບໃນການຈ ດຕ ້ ງປະຕິບ ດວຽກຕາມແຜນການໄລຍະປົ່ ຽນຜົ່ ານນ ້ .   
 

ຜ ້ ປະສານງານ PBOT ADA 
Lisa B. Strader 
Lisa.Strader@portlandoregon.org 
503-823-5703 

  

mailto:Lisa.Strader@portlandoregon.org
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10. ຄ າສັບ ແລະຊ່ືຫຍ ໍ້   

ການເຂ້ົາເຖິງໄດ້: ເປ ນໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດທ ົ່ ນ າໄປໃຊ້ບ ງຄ ບຂອງກົດໝາຍຫົວຂ ້ ທ  II ຂອງກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນ

ທ ົ່ ພິການ (ADA) ຫ ື  ຕາມມາດຕະຖານໃດໆ ຂອງ ADA ຊຶົ່ ງນ າເອົາໄປໃຊ້ໂດຍກະຊວງຍຸດຕິທ ມແຫົ່ງສະຫະຣ ຖ ແລະກະຊວງ

ຄົມມະນາຄົມແຫົ່ງສະຫະຣ ຖ ສ າລ ບການນ າໄປບ ງຄ ບໃຊ້ກ ບທາງສາທາລະນະ.   
 

ອົງປະກອບທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້: ທາງສາທາລະນະທ ົ່ ເປ ນທາງລາດຂອບຖະໜົນ, ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ປ້າຍຈອດລົດ

ໂດຍສານ, ບົ່ ອນຈອດລົດ, ແລະສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງຂ້າມທາງ ຊຶົ່ ງຈ ດຫາການເຂ້ົາເຖິງລະບົບການຂົນສົົ່ ງໄດ້ໃຫ້ແກົ່ຜ ້

ຊົມໃຊ້ທຸກຄົນ.  
 

ສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງຂ້າມທາງທ ົ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ (Accessible Pedestrian Signal, APS): ອຸປະກອນໜຶົ່ ງທ ົ່ ໃຊ້ໃນການສືົ່ ສານ

ຂ ້ ມ ນກົ່ຽວກ ບ ໄລຍະການຍົ່ າງ ຊຶົ່ ງຢ ົ່ ໃນຮ ບແບບສຽງ ແລະແບບສ ົ່ ນ.   
 

ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ (Americans with Disabilities Act, ADA): ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິ

ການ; ສິດທິພົນລະເມືອງ ໄດ້ຮ ບການຜົ່ ານເປ ນກົດໝາຍໃນເດືອນກ ຣະກະດາ ປ  1992. ກົດໝາຍ ADA ໄດ້ວາງຮ ບແບບ

ແນວທາງຊ ້ ນ າເພືົ່ ອໃຫ້ບຸກຄົນທ ົ່ ພິການສາມາດເຂ້ົາເຖິງສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງ ແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະ, ລວມເຖິງ 

ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ ແລະເສ ້ ນທາງຍົ່ າງນ້ອຍໆ. 
 

ແນວທາງຊ ້ ນ າດ້ານການເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຂອງຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ (Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines, 

ADAAG): ປະກອບດ້ວຍຂອບເຂດ ແລະຂ ້ ກ ານົດທາງເຕ ກນິກສ າລ ບການເຂ້ົາເຖິງອາຄານ ແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະ

ດວກສາທາລນະ ໂດຍຜ ້ ພິການ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ (ADA) ປ  1990. 
 

ການປົ່ ຽນແປງແກ້ໄຂ:  ການປົ່ຽນແປງຕ ົ່ ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນທາງສາທາລະນະ ຊຶົ່ ງ ສົົ່ ງຜົນກະທົບ

ເຖິງການເຂ້ົາເຖິງ, ການໝ ນວຽນໃຊ້, ຫ ື  ການນ າໃຊ້ ຂອງຄົນຍົ່ າງ.  
 

ອົງການບ ລິຫານທາງຫ ວງຂອງຣ ຖບານກາງ (Federal Highway Administration, FHWA): ສາຂາໜຶົ່ ງຂອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມ

ແຫົ່ງສະຫະຣ ຖອາເມລິກາ ທ ົ່ ບ ລິຫານຈ ດການແຜນງານທາງຫ ວງຂອງຣ ຖບານກາງ, ສະໜອງການຊົ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການ

ເງິນໃຫ້ແກົ່ບ ນດາຣ ຖຕົ່າງໆ ເພືົ່ ອໃຫ້ກ ົ່ ສ້າງ ແລະປ ບປຸງທາງຫ ວງ, ຖະໜົນໃນເມືອງແລະຊົນນະບົດ, ແລະຂົວຕົ່າງໆ.   
 

ຄ ົ່ ມືອຸປະກອນຄວບຄຸມຈາລະຈອນ (Manual on Uniform Traffic Control Devices, MUTCD) :  ຄ ົ່ ມືມາດຕະຖານສ າລ ບອຸປະກອນ

ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນແຫົ່ງຊາດສ າລ ບສະຫະຣ ຖອາເມລິກາ. ຄ ົ່ ມືດ ົ່ ງກົ່າວໄດ້ຖືກນ າມາໃຊ້ໃນຣ ຖອ ຣິກອນ. ຄ ົ່ ມືນ ້ ໃຫ້

ແນວທາງຊ ້ ນ າກົ່ຽວກ ບສະຖານທ ົ່ ຕ ້ ງປຸົ່ມຄວບຄຸມສ ນຍານ ແລະຄວາມສ ງ.  
 

ODOT – ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຣ ຖອ ຣິກອນ 
 

PBOT – ກົມຂົນສົົ່ ງເມືອງພອທແລນດ໌ 

 
“ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ” ຫ ື  “ບ ນດາສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງຕົ່າງໆ ສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ”: ພາກສົ່ວນໃດໆ ຂອງທາງແຍກ ຫ ື     ຖະໜົນທ ົ່ ຈ ດ

ຕຽມໄວ້ສ າລ ບຄົນຍົ່ າງເພືົ່ ອເດ ນທາງ, ແລະທາງຍົ່ າງສະເພາະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ, ທາງມ້າລາຍ, ຂອບ ຖະໜົນ, ທາງລາດຂອບ

ຖະໜົນ, ທາງຍົ່ າງທົົ່ ວໄປ, ທາງສາທາລະນະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ, ທາງຍົ່ າງລອດຂົວ, ທາງຍົ່ າງຂ້າມຂົວ, ຫ ື  ທາງ ຫ ື  ເສ ້ ນທາງຊະ

ນິດໃດໆ ກ ຕາມທ ົ່ , ໂດຍທ ງໝົດ ຫ ື  ບາງສົ່ວນ, ເປ ນເຈ້ົາຂອງ, ຄວບຄຸມໂດຍ, ຫ ື  ບ າລຸງຮ ກສາ, ຖ້າບ ົ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ແນວອືົ່ ນ, 

ໂດຍຢ ົ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງເມືອງພອທແລນດ໌. 
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ເຄືອຂົ່າຍຖະໜົນສ າຄ ນສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ (Pedestrian Priority Network):  ເຄືອຂົ່າຍຂອງຖະໜົນແລະເສ ້ ນທາງໃນພອທແລນດ໌ ທ ົ່

ເປ ນຈຸດເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ສ າຄ ນສ າລ ບຄົນຍົ່ າງເພືົ່ ອໄປທ ົ່ ບົ່ ອນລົດໂດຍສານ ແລະບົ່ ອນທ ົ່ ສ າຄ ນອືົ່ ນໆ.  
 

ສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ (Pedestrian Signal): ອຸປະກອນທ ົ່ ນ າໃຊ້ທ ົ່ ບົ່ ອນທາງແຍກທ ົ່ ມ ສ ນຍານແຈ້ງ ເພືົ່ ອແຈ້ງຄົນຍົ່ າງວົ່າ ມ ນ

ປອດໄພແລ້ວທ ົ່ ຈະຂ້າມຖະໜົນ. ໃນບາງແຫົ່ງ, ແຕົ່ບ ົ່ ທ ງໝົດ, ຈະມ ສ ນຍານແຈ້ງແບບສຽງ.   
 

ທາງຍົ່ າງສະເພາະສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ: ທາງຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ ຫ ື  ພ້ືນຜິວອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ມ ສະພາບພ້ອມສ າລ ບໃຫ້ຄົນຍົ່ າງໃນທາງສາທາ

ລະນະ ຊຶົ່ ງ, ໂດຍທ ງໝົດ ຫ ື  ບາງສົ່ວນ, ເປ ນເຈ້ົາຂອງ, ຄວບຄຸມ, ຫ ື  ຮ ກສາໄວ້ໂດຍ ຫ ື  ບ ົ່ ດ ົ່ ງນ ້ ນ ຢ ົ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮ ບຜິດ

ຊອບຂອງເມືອງພອທແລນດ໌.  

 
PPP – ນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ, & ໂຄງການຕົ່າງໆ 
 

PROWAG: ຄ າຫຍ ້ ຂອງຄ າວົ່າ Public Right-of-Way Accessibility Guidelines; ຊຶົ່ ງໝາຍເຖິງ ແນວທາງຊ ້ ນ າສ າລ ບທາງສາທາລະນະທ ົ່

ສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ຊຶົ່ ງອອກໃນປ  2005 ໂດຍຄະນະກ າມະການກ າກ ບດ ແລດ້ານການເຂ້ົາເຖິງຂອງສະຫະຣ ຖອາເມລິກາ (U. 

S. Access Board). ແນວທາງຊ ້ ນ ານ ້ ກົ່ າວເຖິງ ແນວທາງປະຕິບ ດກົ່ຽວກ ບຮ ບແບບຂອງຖະໜົນຫົນທາງ, ທາງຊ ນ, ແລະພ້ືນ

ດິນ ທ ົ່ ກົ່ຽວພ ນກ ບຄົນຍົ່ າງທ ົ່ ຈະຍົ່ າງໄປທ ົ່ ທາງຍົ່ າງ ແລະຖະໜົນຕົ່າງໆ, ລວມເຖິງ ທາງມ້າລາຍ, ທາງລາດຂອບຖະໜົນ, 

ຖະໜົນທ ົ່ ມ ການປ ພ້ືນຕົກແຕົ່ງ, ສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ, ບົ່ ອນຈອດລົດ, ແລະສົ່ວນປະກອບອືົ່ ນໆ ຂອງທາງສາທາລະນະ. 

ເຖິງແມົ່ນວົ່າ ແນວທາງນ ້ ຍ ງບ ົ່ ໄດ້ຖືກນ າເອົາໄປໃຊ້ໂດຍ US DOJ ແລະ US DOT, ແຕົ່ວົ່າມ ນກ ໄດ້ຖືກນ າໃຊ້ເປ ນມາດຕະຖານ

ໃນຫ າຍເຂດປົກຄອງ. 
 

ທາງສາທາລະນະ (Public Right-of Way, PROW): ດິນ ຫ ື ຊ ບສິນສາທາລະນະ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມົ່ນທາງຍົ່ າງຍາວໆ ທ ົ່ ເຊືົ່ ອມ

ຕ ົ່ ລະຫວົ່າງກ ນ ຊຶົ່ ງຈ ດໃຫ້ມ ໄວ້ ຫ ື  ມ ຈຸດປະສົງເພືົ່ ອການຂົນສົົ່ ງເດ ນທາງ.   
 

“ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ” ຫ ື  “ການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ”: ການແກ້ໄຂບ ນດາທາງລາດຂອບຖະໜົນ, ສ ນຍານສ າລ ບຄົນຍົ່ າງ, ທາງ

ຍົ່ າງຂ້າງຖະໜົນ, ຫ ື  ອົງປະກອບອືົ່ ນໆ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ແລະບ ົ່ ຖືກຕ້ອງຕາມຂ ້ ກ ານົດ ເພືົ່ ອແກ້ໄຂໃຫ້ເປ ນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງ 
ADA. 

 
ມາດຕາ 504: ມາດຕາວົ່າດ້ວຍການຟ້ືນຄືນສະພາບ (Rehabilitation Act) ຊຶົ່ ງຫ້າມການຈ າແນກບຸກຄົນໂດຍແຜນງານ ຫ ື  ກິດ

ຈະກ າໃດໆ ກ ຕາມທ ົ່ ດ າເນ ນການໂດຍໜົ່ວຍງານຂອງພາກຣ ຖບານກາງ.   
 

ຄະນະກ າມະການດ ແລການເຂ້ົາເຖິງແຫົ່ງສະຫະຣ ຖອາເມລິກາ (United States Access Board): ອົງການຂອງຣ ຖບານກາງທ ົ່

ເປ ນອິດສະຫ ະ ຊຶົ່ ງພ ດທະນາ ແລະຮ ກສາເກນການອອກແບບສ າລ ບອາຄານສະຖານທ ົ່  ແລະການປ ບປຸງອືົ່ ນໆ, ພາຫະນະ

ເດ ນທາງ, ອຸປະກອນການສືົ່ ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ແລະເຕ ກໂນໂລຊ ຂ ້ ມ ນ ແລະແບບອິເລ ກໂຕຣນິກ. ນອກຈາກນ ້  ອົງ

ການນ ້ ຍ ງບ ງຄ ບໃຊ້ມາດຕະຖານການເຂ້ົາເຖິງ ຊຶົ່ ງຄອບຄຸມສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຣ ຖບານ
ກາງເປ ນຜ ້ ໃຫ້ທຶນ.   
 

ກະຊວງຍຸດຕິທ ມແຫົ່ງສະຫະຣ ຖອາເມລິກາ (United States Department of Justice, DOJ): ກະຊວງຍຸດຕິທ ມແຫົ່ງສະຫະຣ ຖອາເມ

ລິກາ (ມ ກເອ ້ ນງົ່າຍໆ ວົ່າກະຊວງຍຸດຕິທ ມ ຫ ື  DOJ), ແມົ່ນຝົ່າຍບ ລິການລະດ ບສ ງຂອງ ຣ ຖບານກາງແຫົ່ງສະຫະຣ ຖອາເມ

ລິກາທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບໃນການບ ງຄ ບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະການບ ລິຫານຈ ດການດ້ານຄວາມຍຸດຕິທ ມ. 
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11. ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ 

11.1 ເມືອງພອທແລນດ໌ (ໃນຖານະເປັນອົງກອນໜ່ຶງ):  

• ສ າລ ບຄ າຖາມກົ່ຽວກ ບການຈ້າງງານ, ຄວາມເປ ນຫົ່ວງ, ຄ າຮ້ອງທຸກ, ການອ ານວຍຄວາມສະດວກ (ລວມເຖິງ 

ຂ ້ ນຕອນການສະໝ ກງານ ແລະການຈ້າງງານ):   

o ພະແນກຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ໂທ 503-823-3572 

 

• ສ າລ ບບ ນຫາດ້ານການຈ າແນກຕ ົ່ ຕ້ານໂດຍຕ າຫ ວດຂອງພອທແລນດ໌:  

o ການກວດກາຄືນຕ າຫ ວດແບບເປ ນອິດສະຫ ະ 503-823-0146 

 

• ສ າລ ບການເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ໄປຫາຝົ່າຍປົກຄອງຂອງເມືອງ  
o ຫ້ອງການກ າກ ບດ ແລຊຸມຊົນ ແລະຊ ວິດພົນລະເມືອງ (Office of Community and Civic Life) 503-823-4519 

 

• ສ າລ ບປະເດ ນກົ່ຽວກ ບອຸປະສ ກທ ົ່ ເປ ນລະບົບໃນພາກຣ ຖ  
o ຫ້ອງການກ າກ ບດ ແລຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ ແລະສິດທິມະນຸດ (Office of Equity and Human Rights) 503-

823-4433 

 

• ຄ າຮ້ອງທຸກທົົ່ ວໄປກົ່ຽວກ ບການບ ລິການຂອງເມືອງ ແລະແນວທາງປະຕິບ ດ:  

o ຫ້ອງການຮ ບເລືົ່ ອງຮ້ອງຮຽນ (Ombudsman), 503-823-0144 

 

• ສ າລ ບຄ າຖາມກົ່ຽວກ ບມາດຕະຖານຂອງອາຄານ ແລະກົດລະບຽບ (ສ າລ ບອາຄານທ ົ່ ເມືອງພອທແລນດ໌ບ ົ່ ໄດ້

ເປ ນເຈ້ົາຂອງ ຫ ື  ຄອບຄອງ):  

 

o ສ ນຊ ບພະຍາກອນທ ົ່ ສ ນບ ລິການດ້ານການພ ດທະນາ (Resources Counter at the Development Services 
Center): 503-823-7300  

o ການບ ງຄ ບໃຊ້ກົດລະບຽບ/ການຝົ່າຝືນກົດລະບຽບຂອງເມືອງພອທແລນດ໌: 503-823-CODE (2633) 

 

• ຄ າຮ້ອງທ ງໝົດທ ົ່ ກົ່ຽວກ ບການເຂ້ົາເຖິງ (ການອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ບ ລິການພາສາ, ອືົ່ ນໆ) ຄວນສົົ່ ງໄປຫາ

ໂດຍກົງເຖິງບ ນດາຜ ້ ທ ົ່ ມ ໜ້າທ ົ່ ຄວບຄຸມດ ແລແຜນງານສະເພາະນ ້ ນໆ, ການບ ລິການ, ຫ ື  ກິດຈະກ າ (ຫ ື  ຫ້ອງ

ການ). 

o ສ າລ ບລາຍຊືົ່ ຫ້ອງການທົົ່ ວໄປ ໂທຫາພະແນກຂ ້ ມ ນຂອງຄາວຕ ້ ປະຈ າເມືອງ 503-823-4000 

 

• ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເມືອງ ຫົວຂ ້ ທ  6 (Civil Rights Title VI):  503-823-2595 
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• ກົດໝາຍ ADA Title II: 503-823-2709 

 

• ການເຂ້ົາເຖິງດ້ານພາສາ:  503-823-4432 

 

• ຄ າຮ້ອງຂ ເອົາການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫ ື  ຕິດຕ ົ່ ຜ ້ ປະສານງານ ADA 
o https://www.portlandoregon.gov/oehr/66525?a=454403 

 

• ຕິດຕ ົ່ ຫ້ອງການດ ແລດ້ານກົດໝາຍສິດທິພົນລະເມືອງ ຫົວຂ ້ ທ  6  
o https://www.portlandoregon.gov/oehr/67053 

11.2 ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນໃນພືໍ້ ນທ່ີຂອງພອທແລນດ໌: 

• Tri-Met 

o ຜ ້ ອ ານວຍການດ ແລດ້ານຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາຊົນ ແລະຄວາມສະເໝ ພາບກ ນດ້ານການ ຂົນ
ສົົ່ ງເດ ນທາງ: 503-962-2217 

o ທົົ່ ວໄປ: 503-238-RIDE (7433)  

 

• ມ ລໂນມາ ຄາວຕ ້  
o ຜ ້ ບ ລິຫານສິດທິພົນລະເມືອງປະຈ າຄາວຕ ້ : 503-988-4201 

o ສາຍໂທຊົ່ວຍເຫ ື ອເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ຊ ບພະຍາກອນສ າລ ບຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະຜ ້ ພິການ (Aging and Disability Resource 
Connection, ADRC): 503-988-3646 

 
 

• ຄລາກຄາມ ສ ຄາວຕ ້    
o ຈຸດເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ຊ ບພະຍາກອນສ າລ ບຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະຜ ້ ພິການ (Aging and Disability Resource Connection): 503-

650-5622 

 

• ວ ຊິງຕ ນ ຄາວຕ ້  
o ສ ນຊ ບພະຍາກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອສ າລ ບຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະຜ ້ ພິການ (Aging and Disability Resource Center): 503-673-

2372 

 

• ແຫ ົ່ງຊ ບພະຍາກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການຢ ົ່ອາໄສທ ົ່ ເປ ນອິດສະຫ ະ (Independent Living Resources) 
o (503) 232-7411  
o www.ilr.org 

11.3 ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນຣັຖອ ຣິກອນ 

• ສ ນ NW ADA  

https://www.portlandoregon.gov/oehr/66525?a=454403
https://www.portlandoregon.gov/oehr/67053
http://www.ilr.org/
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o 800-949-4232 ຫ ື  425-233-8913 
 

• ພະແນກສິດທິພົນລະເມືອງ, ຫ້ອງການແຮງງານແລະອຸດສາຫະກ າ, ຣ ຖອ ຣິກອນ 

o ການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງເຕ ກນິກ: 971-673-0764  

o ສາຍໂທ PDX: 971-673-0764 
 

• ພະແນກກົດລະບຽບອາຄານຂອງຣ ຖອ ຣິກອນ (State of Oregon Building Codes Division) 
o 503-378-4133 

 

• ສ ນຊ ບພະຍາກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອສ າລ ບຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະຜ ້ ພິການ ຣ ຖອ ຣິກອນ (Oregon Aging and Disability Resource 
Center)  

o ຣ ຖ: 1-855-ORE-ADRC (673-2372) 

o ມ ລໂນມາ ຄາວຕ ້ : 503-988-3646 

11.4 ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນຂອງຣັຖບານກາງ 

• ພະແນກສິດທິພົນລະເມືອງ, ກະຊວງຍຸດຕິທ ມ: 202-514-4609 

• ພະແນກສິດທິພົນລະເມືອງ, ສາຍໂທການຮ້ອງທຸກ: 888-736-5551 ຫ ື  202-514-3847 

• ສາຍດົ່ວນດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງ ກົດໝາຍຫົວຂ ້ ທ  6, ກະຊວງຍຸດຕິທ ມ: 1-888-848-5306 

• ສາຍໂທຂ ້ ມ ນກົດໝາຍ ADA (ແຫົ່ງຊາດ): 800-514-0301 

• ຄະນະກ າມະການກ າກ ບດ ແລດ້ານການເຂ້ົາເຖິງ (Access Board): 800-872-2253 or 202-272-0080 
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12. ພາກຜະໜວກ  
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12.1 ໜັງສືຄ າສ່ັງສ າລັບວິດສະວະກອນຂອງເມືອງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການ

ເຮັດໄດໍ້ໃນທາງເຕັກນິກ 

PBOT PORTLAND BUREAU OF TRANSPORTATION 
 1120 SW Fifth Avenue, Suite 800 Portland, OR 97204  503.823.5185  

Fax 503.823.7576  TTY 503.823.6868  www.portlandoregon.gov/transportation 

Chloe Eudaly ກ າມະການ Chris Warner ຜ ້ ອ ານວຍການຊົົ່ ວຄາວ 

ຄ າສ່ັງສ າລັບວິດສະວະກອນຂອງເມືອງ  
 ເລກ  ໃຊ້ແທນ ST  ວ ນທ ທ ົ່ ມ ຜົນບ ງຄ ບໃຊ້  ວ ນທ ຍົກເລ ກ 

ST 002-02  002-01  21 ກຸມພາ 2019  

ເລືົ່ ອງ ຜ ້ ອອກເອກະສານ 
ເກນການອອກແບບທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມກົດໝາຍ ADA ຂອງເມືອງພອ

ທແລນດ໌  
ທາງລາດຂອບຖະໜົນເທ ງ ຫ ື  ຄຽງຄ ົ່ກ ບຖະໜົນຂອງ ODOT  

ເກນການກວດກາຄືນການເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ ແລະການອະນຸມ ດສ າລ ບ
ທາງລາດຂອບຖະໜົນແບບອ ນດຽວຕ ດເທ ງແຈຖະໜົນ/ແບບແຍກສອງອ ນຢ ົ່

ແຈຖະໜົນ 

!}:Steve Townsen, P.E., ວິດສະວະກອນຂອງເມືອງ  
-----I 

ຈຸດປະສົງ:  
ໃຫ້ການຊ ້ ແຈງ ແລະແນວທາງຊ ້ ນ າກົ່ຽວກ ບການອະນຸມ ດການປົ່ ຽນແປງຕົ່າງໆ ຕ ົ່ ກ ບເກນເງືົ່ ອນໄຂສ າລ ບທາງລາດຂອບ   ຖະໜົນ

ຕາມກົດໝາຍ ADA ຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ ຊຶົ່ ງກ ານົດໄວ້ໃນຟອມການອອກແບບທາງລາດຂອບຖະໜົນ (ADA Curb Ramp Design 

Form); (b) ຂ ້ ກ ານົດຂອງ D0T ສ າລ ບທາງລາດຂອບຖະໜົນທ ົ່ ສ້າງຂ້ຶນເທ ງ ຫ ື  ຄຽງຄ ົ່ ໄປກ ບຖະໜົນຫົນທາງຂອງ D0T; (c) ເກນໃນການອະ

ນຸມ ດທາງລາດຕ ດບົ່ ອນແຈຖະໜົນ ແທນທ ົ່ ທາງລາດດົ່ຽວສອງອ ນທ ົ່ ແຈຖະໜົນ; ແລະ (d) ການກວດກາຄືນຄວາມສາມາດໃນການ

ເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ ແລະການອະນຸມ ດ.  

ຄ າສ່ັງ:  
ເກນໃນການອອກແບບທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມກົດໝາຍ ADA ຂອງເມືອງພອທແລນດ໌  

ເກນໃນການອອກແບບສ າລ ບທາງລາດຂອບຖະໜົນຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ແມົ່ນກ ານົດໄວ້ຢ ົ່ ໃນຟອມການອອກແບບທາງລາດ

ຂອບຖະໜົນຕາມກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການຂອງກົມຂົນສົົ່ ງແຫົ່ງພອທແລນດ໌ (PB0T ADA Curb Ramp Design Form). 

ການປົ່ຽນແປງໄປຈາກເກນເຫ ົົ່ ານ ້ ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການພິຈາລະນາແລະອະນຸມ ດເປ ນລາຍລ ກອ ກສອນໂດຍທ ົ່ ປຶກສາທາງເຕ ກນິກຕາມ

ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການຂອງກົມຂົນສົົ່ ງແຫົ່ງພອທແລນດ໌ (PB0T ADA Technical Advisor) ຕາມທ ົ່ ສະແດງໄວ້ເທ ງ

ຟອມການອອກແບບທາງລາດຂອບຖະໜົນ (ADA Curb Ramp Design Form).  

ທາງລາດຂອບຖະໜົນເທ ງ ຫ ື  ຄຽງຄ ົ່ ໄປກ ບຖະໜົນຫົນທາງຂອງ 0D0T  

ຂ ້ ກ ານົດຂອງ 0D0T ນ າໃຊ້ບ ງຄ ບກ ບການອອກແບບທາງລາດຂອບຖະໜົນ ສ າລ ບທາງລາດຕົ່າງໆ ທ ົ່ ສະເໜ ເທ ງ ຫ ື  ຄ ົ່ ໄປກ ບຖະໜົນ

ຫົນທາງຂອງ 0D0T. ໂດຍສະເພາະແມົ່ນ, ການຂ ເອົາການກວດກາຄືນແລະການອະນຸມ ດຈາກ 0D0T ແລະນ າໃຊ້ຟອມຂອງ 0D0T ແລະລະ

ບຽບການສ າລ ບການຍົກເວ ້ ນການອອກແບບ. ນອກຈາກນ ້ , ນ າໃຊ້ຟອມການກວດກາທາງລາດຂອບຖະໜົນຂອງ 0D0T ສ າລ ບທາງ

ລາດຂອບຖະໜົນທ ົ່ ສ້າງເທ ງ ຫ ື  ຄ ົ່ ໄປກ ບຖະໜົນຫົນທາງຂອງ 0D0T.  
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ທາງລາດດຽວຕ ດເທ ງແຈຖະໜົນ ແທນທາງລາດດົ່ຽວສອງອ ນ ແມົ່ນການປົ່ ຽນແປງຕ ົ່ ເກນທາງລາດຂອບຖະໜົນຕາມກົດໝາຍ 
ADA ຂອງເມືອງພອທແລນດ໌  

ເມືອງຕ້ອງການສ້າງທາງລາດຂອບຖະໜົນດົ່ຽວສອງອ ນທ ົ່ ແຈຖະໜົນ, ຫ າຍກວົ່າທ ົ່ ຈະສ້າງທາງລາດອ ນດຽວຕ ດເທ ງແຈ      ຖະ

ໜົນ. ຢົ່າງໃດກ ຕາມ, FHWA ສະໜອງຮ ບແບບແລະລ ກສະນະສະເພາະຂອງທາງລາດຂອບຖະໜົນຫ າຍແບບ. ເບິົ່ ງທ ົ່ ເວ ບໄຊ 
https://www.fhwa.dot.gov/e nvironment/bicycle_pedestrian/publications/ sidewalk2/ pdf/ 08chapter7.pdf.  

 
ການກ ົ່ ສ້າງທາງລາດອ ນດຽວຕ ດເທ ງແຈຖະໜົນ ແທນການສ້າງທາງລາດສອງອ ນທ ົ່ ແຈຖະໜົນນ ້ ນ ແມົ່ນການປົ່ ຽນແປງໄປຈາກ
ເກນຂອງເມືອງ ແລະຈ າຕ້ອງໄດ້ຮ ບອະນຸມ ດຈາກທ ົ່ ປຶກສາທາງເຕ ກນິກຕາມກົດໝາຍ PB0T ADA. ເມືົ່ ອມ ການສະເໜ ໃຫ້ສ້າງທາງ

ລາດອ ນດຽວຕ ດເທ ງແຈຖະໜົນ, ວິດສະວະກອນທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບຈະຕ້ອງໃຫ້ເຫດຜົນເປ ນລາຍລ ກອ ກສອນເທ ງຟອມ ADA Curb Ramp 

Design Form ໃນຂົງເຂດທ ົ່ ລະບຸວົ່າ "ບົ່ ອນວົ່າງສ າລ ບໃຫ້ຄວາມຄິດເຫ ນເພ ົ່ ມເຕ ມ." ເມືົ່ ອກວດກາຄືນ ແລະເຫ ນດ ນ າ, ທ ົ່ ປຶກສາທາງເຕ ກ

ນິກ ADA ຈະໃຫ້ການອະນຸມ ດໂດຍເຊ ນຊືົ່ ໃສົ່ຕາມທ ົ່ ກ ານົດໄວ້ໃນຟອມການອອກແບບທາງລາດຂອບຖະໜົນຂອງ ADA. 
 

ໃນກ ລະນ ທ ົ່ ຈ າເປ ນຕ້ອງສ້າງທາງລາດສອງອ ນເພືົ່ ອເປ ນທາງສາທາລະນະເພ ົ່ ມເຕ ມທ ົ່ ແຈຖະໜົນ, ທ າອິດ ທາງເມືອງຈະພະຍາຍາມ

ຈ ດຫາທາງສາທາລະນະທ ົ່ ລະບຸໄວ້, ໂດຍມ ເງືົ່ ອນໄຂວົ່າ ທາງສາທາລະນະເພ ົ່ ມເຕ ມນ ້ ນບ ົ່ ມ ໂຄງສ້າງ (ເຊົ່ນ ອາຄານ) ຢ ົ່ ໃນນ ້ ນ. ຢົ່າງໃດກ 

ຕາມ, ຖ້າວົ່າການຈ ດຫາທາງສາທາລະນະເພ ົ່ ມເຕ ມບ ົ່ ແມົ່ ນທາງເລືອກທ ົ່ ໃຊ້ການໄດ້, ກ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມ ການຈ ດຫາທາງລາດຂອບ

ຖະໜົນປະເພດອືົ່ ນທ ົ່ ເໝາະສົມກ ບທາງສາທາລະນະທ ົ່ ມ ຢ ົ່ແລ້ວ.     
 

ໃນກ ລະນ ທ ົ່ ບ ົ່ ຄົ່ອຍພົບເຫ ນ ຊຶົ່ ງແມ້ແຕົ່ທາງລາດຂອບຖະໜົນອ ນດຽວກ ບ ົ່ ສາມາດສ້າງໄດ້ພາຍໃນແບບຂອງທາງສາທາລະນະທ ົ່ ມ ຂ ້

ຈ າກ ດ, ອາດຕ້ອງມ ການປິດທາງມ້າລາຍທ ົ່ ສະຖານທ ົ່ ນ ້ ນ, ພາຍໃຕ້ຄ າສ ົ່ ງ ແລະອ ານາດຂອງວິດສະວະກອນດ້ານການຈາລະຈອນຂອງ

ເມືອງ. ກົດລະບຽບຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ 16.10.200 ວົ່າດ້ວຍ ໜ້າທ ົ່ ຂອງວິດສະວະກອນຂອງເມືອງພອທແລນດ໌. 

ການກວດກາຄືນແລະການອະນຸມ ດສ າລ ບການເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ 
ສ າລ ບໂຄງການດ ດແປງແກ້ໄຂ, ອົງການສາທາລະນະຕ້ອງເຮ ດວຽກຕາມມາດຕະຖານດ້ານການເຂ້ົາເຖິງຂອງກົດໝາຍ ADA ໂດຍ

ເຮ ດໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທ ົ່ ສຸດ. 28 CFR §35.151(b). ການເຮ ດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານນ ້ ແມົ່ ນໝາຍເຖິງຄວາມເປ ນໄປໄດ້ທາງກາຍະພາບເທົົ່ ານ ້ ນ. 

ອົງການສາທາລະນະຈະຖືກຍົກເວ ້ ນຈາກການເຮ ດຕາມມາດຕະຖານຂອງ ADA ໃນສະຖານະການທ ົ່ ບ ົ່ ຄົ່ອຍພົບເຫ ນ ຊຶົ່ ງສະພາບດິນ ຫ ື  

ສະຖານທ ົ່ ນ ້ ນຈ າກ ດການກ ົ່ ສ້າງ ຫ ື  ຈ າກ ດການປົ່ ຽນແປງສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງຕາມມາດຕະຖານ. ແນວທາງຊ ້ ນ າດ້ານການເຂ້ົາເຖິງ (ADA 

Accessibility Guidelines) 4.1.6(1)(j). ຄົ່າໃຊ້ຈົ່າຍບ ົ່ ແມົ່ນປ ດໃຈໃນການພິຈາລະນາວົ່າ ການເຮ ດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານນ ້ ນສ າເລ ດເຕ ມກ າ

ລ ງຫ ື ບ ົ່ . DOJ's ADA Title II Technical Assistance Manual (ຄ ົ່ ມືການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງເຕ ກນິກ), § ll-6.3200(3)-(4), 1993. 
 

ຟອມການອອກແບບທາງລາດຂອບຖະໜົນ (ADA Curb Ramp Design Form) ຈະຖືກນ າໃຊ້ເພືົ່ ອບ ນທຶກເປ ນເອກະສານກົ່ຽວກ ບການຕ ດ

ສິນເພືົ່ ອໃຫ້ເມືອງສາມາດອະທິບາຍເຫດຜົນໃນການຕ ດສິນກົ່ຽວກ ບການບ ົ່ ສາມາດເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ. ທ ົ່ ປຶກສາທາງເຕ ກນິກ 

PBOT ADA ຈະເຮ ດວຽກກ ບທົ່ານເພືົ່ ອພິຈາລະນາວົ່າ ສະຖານະການສະເພາະນ ້ ນມ ເງືົ່ ອນໄຂກົງຕາມມາດຕະຖານການບ ົ່ ສາມາດເຮ ດໄດ້

ໃນທາງເຕ ກນິກ ຫ ື ບ ົ່  ແລະເພືົ່ ອຊົ່ວຍທົ່ານໃນການຈ ດຫາເຫດຜົນເປ ນລາຍລ ກອ ກສອນທ ົ່ ຈ າເປ ນຕ ົ່ ການສະໜ ບສະໜ ນການຕ ດ

ສິນໃຈນ ້ . ການຍົກເວ ້ ນເນືົ່ ອງຈາກການບ ົ່ ສາມາເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກຈ າເປ ນຕ້ອງໃຫ້ເຫດຜົນເປ ນລາຍລ ກອ ກສອນ ແລະອະນຸມ ດ

ໂດຍທ ົ່ ປຶກສາທາງເຕ ກນິກ ADA. 

ວິດສະວະກອນຂອງເມືອງຈະແຕົ່ງຕ ້ ງທ ົ່ ປຶກສາທາງເຕ ກນິກ ADA. PBOT ມ ທ ົ່ ປຶກສາທາງເຕ ກນິກ ADA  

ຈ ານວນຫ້າຄົນດ ົ່ ງນ ້ : 

Chon Wong, P.E., Jimi Joe, P.E., Raphael Haou, P.E., Chris Wier, P.E.,  

ແລະ Eva Huntsinger, JD, P.E. 
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ຟອມການອອກແບບທາງລາດຂອບຖະໜົນຂອງ ADA ແມົ່ນມ ຢ ົ່ທ ົ່ ເວ ບໄຊຂອງ PBOT ທ ົ່ : 

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/642921  

ສ າລ ບຂ ້ ມ ນເພ ົ່ ມເຕ ມ, ກະລຸນາຕິດຕ ົ່ ທ ົ່ ປຶກສາທາງເຕ ກນິກ PBOT ADA. 

  

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/642921
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12.2 ນະໂຍບາຍການຍົກເວັໍ້ ນສ າລັບການບ ່ ສາມາດເຮັດໄດໍ້ໃນທາງເຕັກນິກ 

ແລະການມີຄວາມສ າຄັນທາງປະຫວັດສາດ  

ກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ ຫົວຂ ້ ທ  II (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT TITLE II) ໃຫ້ແນວທາງປະຕິບ ດໃນ
ການເຮ ດເອກະສານກົ່ຽວກ ບຄວາມສາມາດໃນການເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ ແລະຂ ້ ຍົກເວ ້ ນທ ົ່ ສ າຄ ນທາງປະຫວ ດສາດ  
ກົດລະບຽບການບ ລິຫານຊຶົ່ ງນ າມາໃຊ້ໂດຍຜ ້ ອ ານວຍການຂອງຫ້ອງການວົ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ ແລະສິດທິມະນຸດ ໂດຍສອດ
ຄົ່ອງຕາມອ ານາດໃນການວາງກົດລະບຽບ 
 

ເມືອງພອທແລນດ໌ຕ້ອງປະຕິບ ດຕາມຕາມກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການ ຫົວຂ ້  II (ADA). ກົດໝາຍ ADA    ອະນຸຍາດໃຫ້

ໜົ່ວຍງານຂອງພາກຣ ຖສາມາດເຮ ດຂ ້ ຍົກເວ ້ ນຕ ົ່ ການປະຕິບ ດຕາມແບບຄົບຖ້ວນແລະເຂ ້ ມງວດຂອງຂ ້ ກ ານົດ ເພືົ່ ອປົ່ ຽນແປງແກ້
ໄຂອາຄານສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ມ ຢ ົ່ແລ້ວ ຫ ື  ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕົ່າງໆ ເພືົ່ ອການເຂ້ົາເຖິງໄດ້.      ກົດລະບຽບການບ ລິ

ການນ ້ ໄດ້ຈ ດຕ ້ ງຄວາມຮ ບຜິດຊອບ ແລະຂ ້ ນຕອນໃນເມືອງພອທແລນດ໌ສ າລ ບການເຮ ດເອກະສານ ແລະການອະນຸມ ດຂ ້ ຍົກເວ ້ ນຕ ົ່

ຂ ້ ກ ານົດຂອງກົດໝາຍ ADA ໃນການປົ່ ຽນແປງດ ົ່ ງກົ່າວ. 
 

ຂ ້ ຍົກເວ ້ ນທ ົ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນກົດລະບຽບການບ ລິຫານນ ້  ລວມມ ຄວາມສາມາດໃນການເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ ແລະຄວາມສ າຄ ນ
ທາງປະຫວ ດສາດ. 
 

ຫ້ອງການດ ແລໂຄງການຂອງເມືອງຊຶົ່ ງໄດ້ລະບຸຄວາມຈ າເປ ນໃນການເຮ ດຂ ້ ຍົກເວ ້ ນຕ ົ່ ຂ ້ ກ ານົດທ ົ່ ຄົບຖ້ວນແລະເຂ ້ ມງວດຂອງ ກົດ
ໝາຍ ADA ເພືົ່ ອກ າຈ ດອຸປະສ ກຂ ດຂວາງນ ້ ນ ຄວນຈະຕ້ອງເຮ ດເປ ນເອກະສານແລະສົົ່ ງໃຫ້ແກົ່ຜ ້ ຈ ດການແຜນງານຕາມກົດໝາຍ 

ADA Title II ທ ົ່ ຫ້ອງການດ ແລຄວາມສະເໝ ພາບກ ນ ແລະສິດທິມະນຸດ (OEHR) ຊຶົ່ ງອະທິບາຍ: 
 

ເຫດຜົນສ າລ ບການຮ້ອງຂ ເອົາການຍົກເວ ້ ນສ າລ ບອົງປະກອບ ຫ ື  ລ ກສະນະພິເສດ ໃນການປົ່ ຽນແປງແກ້ໄຂເທ ງພ້ືນຖານຂອງຄວາມ
ສາມາດໃນການເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ ຫ ື  ຄວາມສ າຄ ນທາງປະຫວ ດສາດ. 
 

ຫ້ອງການໄດ້ພະຍາຍາມທ ົ່ ຈະປະຕິບ ດໂຄງການຕາມຂ ້ ກ ານົດຂອງກົດໝາຍ ADA ໃຫ້ສ າເລ ດຕາມຄວາມສາມາດທ ົ່ ຈະເຮ ດໄດ້ຢົ່າງ

ເຕ ມທ ົ່ . ຄວາມພະຍາຍາມນ ້ ອາດລວມເຖິງ ບາດກ້າວຕົ່າງໆ ທ ົ່ ຫ້ອງການໄດ້ປະຕິບ ດຊຶົ່ ງກາຍຈາກຂ ້ ກ ານົດຂ ້ ນຕ ົ່ າທາງກົດໝາຍ ເພືົ່ ອ

ຊົດເຊ ຍໃຫ້ແກົ່ຂ ້ ຈ າກ ດໃນການເຂ້ົາເຖິງທ ົ່ ເປ ນໄປໄດ້ ຊຶົ່ ງກ ານົດໂດຍອົງປະກອບ ຫ ື  ລ ກສະນະພິເສດ ໂດຍລວມເຖິງ ການປົ່ຽນແປງ
ໃນແຜນການທ ົ່ ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ ແລະ/ຫ ື  ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ົ່ ທຽບເທົົ່ າກ ນໄດ້.   
 

ຜ ້ ຈ ດການແຜນງານຂອງກົດໝາຍ ADA Title II  ອາດຈະ: 
ຮຽກຮ້ອງຂ ເອົາເອກະສານເພ ົ່ ມເຕ ມ ຫ ື  ຂ ້ ມ ນສະໜ ບສະໜ ນຕືົ່ ມ; 

ແນະນ າການປົ່ ຽນແປງແກ້ໄຂທ ົ່ ອາດດ ກວົ່າແລະເປ ນໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດຂອງກົດໝາຍ ADA Title II ; 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ ດການປະຊຸມເພືົ່ ອປຶກສາຫາລືກ ນ; 

ພິຈາລະນາຕ ດສິນວົ່າເອກະສານນ ້ ນພຽງພ ຫ ື ບ ົ່ ; ຫ ື   

ປະຕິບ ດຮົ່ວມກ ນກົ່ຽວກ ບຄ າຮ້ອງຂ ເອົາການຍົກເວ ້ ນພ້ອມກ ບມ  ຫ ື  ບ ົ່ ມ ຄ າຄິດເຫ ນ. 
 

ເກນ ແລະການເຮ ດເປ ນເອກະສານ 

ຄວາມສາມາດໃນການເຮ ດໄດ້ໃນທາງເຕ ກນິກ 
ການຍົກເວ ້ ນໃນການປະຕິບ ດຕາມດ້ານການອອກແບບອາດໄດ້ຮ ບການອະນຸມ ດສ າລ ບອົງປະກອບ ຫ ື  ລ ກສະນະພິເສດທ ົ່ ລະບຸໄວ້ໃນ
ອາຄານທ ົ່ ມ ຢ ົ່ແລ້ວ ຫ ື  ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍຢ ົ່ ເທ ງພ້ືນຖານທ ົ່ ວົ່ າ ການປົ່ຽນແປງແກ້ໄຂນ ້ ນມ ແນວໂນ້ມນ້ອຍທ ົ່ ຈະເຮ ດໃຫ້
ສ າເລ ດໄດ້ ເນືົ່ ອງຈາກເກນໜຶົ່ ງຂ ້  ຫ ື  ຫ າຍຂ ້  ດ ົ່ ງຕ ົ່ ໄປນ ້ . 
 

ສະພາບໂຄງສ້າງທ ົ່ ມ ຢ ົ່ແລ້ວນ ້ ນຈ າເປ ນຕ້ອງໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກ ຫ ື  ແກ້ໄຂພາກສົ່ວນຫ  ກທ ົ່ ຮ ບນ ້ າໜ ກຫ າຍ ຊຶົ່ ງແມົ່ ນສົ່ວນ  ສ າຄ ນ
ຂອງໂຄງສ້າງ.   

ຂ ້ ຈ າກ ດຂອງສະຖານທ ົ່  ຫ ື  ທາງກາຍະພາບທ ົ່ ມ ຢ ົ່ນ ້ ນ ຫ້າມການດ ດແປງແກ້ໄຂ ຊຶົ່ ງເປ ນໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດຂ ້ ນຕ ົ່ າສຸດຢົ່າງເຕ ມສົ່ວນ. 

ຂ ້ ຈ າກ ດຂອງສະຖານທ ົ່  ຫ ື  ທາງກາຍະພາບທ ົ່ ມ ຢ ົ່ນ ້ ນ ຫ້າມການຕືົ່ ມເສ ມລ ກສະນະພິເສດ, ສົ່ວນປະກອບຕົ່າງໆ ຫ ື  ພ້ືນທ ົ່ ວົ່ າງ ຊຶົ່ ງເປ ນ

ໄປຕາມຂ ້ ກ ານົດຂ ້ ນຕ ົ່ າສຸດຢົ່າງເຕ ມສົ່ວນ. 



 

Draft Transition Plan Page 44 

 

ເອກະສານສະໜ ບສະໜ ນຄວນບົົ່ ງຊ ້ ບາດກ້າວທ ົ່ ໄດ້ເຮ ດ ຫ ື  ໄດ້ສະເໜ ໃຫ້ເຮ ດ ຊຶົ່ ງຈະຮ ບຮອງວົ່າ ການປະຕິບ ດຕາມກົດໝາຍ ADA 

ນ ້ ນເຮ ດໄດ້ສ າເລ ດ ຫ ື  ສາມາດເຮ ດໄດ້ສ າເລ ດເຕ ມກ າລ ງທ ົ່ ສາມາດເປ ນໄປໄດ້ຫ າຍທ ົ່ ສຸດ.  

ຄວາມສ າຄ ນທາງປະຫວ ດສາດ 
ສ າລ ບສະຖານທ ົ່ , ອາຄານ ຫ ື  ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງທ ົ່ ມ ຄວາມສ າຄ ນທາງປະຫວ ດສາດ, ຫ້ອງການເມືອງອາດລະບຸການຍົກເວ ້ ນໃຫ້ສ າລ ບອົງປະ

ກອບ ຫ ື  ລ ກສະນະພິເສດທ ົ່ ກ ານົດໄວ້ນ ້ ນ ຖ້າວົ່າ ການປະຕິບ ດຕາມກົດໝາຍ ADA ນ ້ ນຈະເປ ນອ ນຕະລາຍ ຫ ື        ທ າລາຍຄວາມສ າ

ຄ ນທາງປະຫວ ດສາດຂອງອາຄານ ຫ ື  ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງນ ້ ນ. 
 

ສ າລ ບຈຸດປະສົງຂອງກົດລະບຽບການບ ລິຫານນ ້ , ອາຄານ ຫ ື  ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ົ່ ເຂ້ົາເກນມ ຄວາມ  ສ າຄ ນ

ທາງປະຫວ ດໄດ້ຮ ບການນິຍາມວົ່າ ໝາຍເຖິງອາຄານ ຫ ື  ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງແລະສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ົ່ ມ ຄຸນສົມບ ດກົງຕາມເກນໜຶົ່ ງຂ ້  
ຫ ື ຫ າຍຂ ້ ຕ ົ່ ໄປນ ້ . 
 

ມ ຊືົ່ ລະບຸຢ ົ່ ໃນລາຍການສະຖານທ ົ່ ທາງປະຫວ ດສາດໃນທະບຽນແຫົ່ງຊາດ ຫ ື  ເປ ນໂຄງສ້າງເສ ມຮົ່ວມກ ນໃນເຂດປະຫວ ດສາດທ ົ່ ໄດ້ຮ ບ
ການຂ້ຶນທະບຽນແຫົ່ງຊາດ;    

ໄດ້ຮ ບການຮ ບຮອງວົ່າເປ ນຊ ບສິນທາງປະຫວ ດສາດ ໂດຍຫ້ອງການການອະນຸລ ກທາງປະຫວ ດສາດຂອງຣ ຖ (State Historic Preservation 

Officer) ຊຶົ່ ງສອດຄົ່ອງກ ບກົດລະບຽບ ORS ບົດທ  358; ຫ ື ,  

ໄດ້ຮ ບການກ ານົດໃຫ້ເປ ນຈຸດສ າຄ ນທາງປະຫວ ດສາດໃນທ້ອງຖິົ່ ນ ຫ ື  ຂອງພອທແລນດ໌ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງເມືອງ     ພອທ
ແລນດ໌ ຂ ້ ທ  33 ຫ ື  ເປ ນໂຄງສ້າງເສ ມໃນເຂດອະນຸລ ກທ ົ່ ກ ານົດໄວ້ໃນທ້ອງຖິົ່ ນ. 
 

ໃນຖານະເປ ນສົ່ວນໜຶົ່ ງຂອງເອກະສານທ ົ່ ຮຽກຮ້ອງເອົາການຍົກເວ ້ ນພາຍໃຕ້ຄວາມສ າຄ ນທາງປະຫວ ດສາດ, ຫ້ອງການເມືອງຄວນ

ລວມເອົາເອກະສານທາງປະຫວ ດສາດຂອງອາຄານ ຫ ື  ສະຖານທ ົ່  ແລະລ ກສະນະພິເສດທ ົ່ ສ າຄ ນທາງປະຫວ ດສາດ, ແລະການເຮ ດເອ

ກະສານກົ່ຽວກ ບວົ່າ ການປົ່ຽນແປງແກ້ໄຂນ ້ ນຈະເປ ນອ ນຕະລາຍ, ເຮ ດໃຫ້ເສືົ່ ອມ ຫ ື  ທ າລາຍລ ກສະນະພິເສດ ແລະ/ຫ ື  ສົ່ວນປະກອບ

ສ າຄ ນທາງປະຫວ ດສາດຕາມທ ົ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນລາຍການທາງປະຫວ ດສາດ, ການກ ານົດໃຫ້ເປ ນ        ປະຫວ ດສາດ, ຫ ື  ໃນລາຍການ

ຊ ບສິນທາງປະຫວ ດສາດຂອງເມືອງ, ຣ ຖ, ຫ ື  ຣ ຖບານກາງ ແນວໃດແດົ່ . 
 

ເອກະສານສະໜ ບສະໜ ນຄວນບົົ່ ງຊ ້ ບາດກ້າວທ ົ່ ໄດ້ເຮ ດ ຫ ື  ໄດ້ສະເໜ ໃຫ້ເຮ ດ ຊຶົ່ ງຈະຮ ບຮອງວົ່າ ການປະຕິບ ດຕາມກົດໝາຍ ADA 

ນ ້ ນໄດ້ເຮ ດສ າເລ ດ ຫ ື  ສາມາດເຮ ດໄດ້ສ າເລ ດເຕ ມກ າລ ງທ ົ່ ສາມາດເປ ນໄປໄດ້ຫ າຍທ ົ່ ສຸດ ໂດຍບ ົ່ ເປ ນອ ນຕະລາຍ ຫ ື   ທ າລາຍຄວາມສ າ
ຄ ນທາງປະຫວ ດສາດຂອງອາຄານ ຫ ື  ສິົ່ ງກ ົ່ ສ້າງນ ້ ນ. ຜ ້ ຕ ດສິນຊ ້ ຂາດ ຊຶົ່ ງໄດ້ແກົ່  ຜ ້ ຈ ດການແຜນງານຕາມກົດໝາຍ ADA Title II  ແລະ

ຫ້ອງການດ ແລໂຄງການ ຕ້ອງຮົ່ວມມືກ ນຮ ບຮອງວົ່າ ການປົ່ຽນແປງແກ້ໄຂນ ້ ນສາມາດ    ສະໜອງລະດ ບການເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຫ າຍທ ົ່ ສຸດ 
ແລະ ການທ ົ່ ເມືອງບ ົ່ ສາມາດປະຕິບ ດຕາມຮ ບແບບມາດຕະຖານຕາມກົດໝາຍ ADA ໄດ້ຢົ່າງເຕ ມສົ່ວນແລະເຂ ້ ມງວດນ ້ ນ ແມົ່ນການ

ຕ ດສິນໃຈທ ົ່ ສົມເຫດຜົນ ແລະມ ເອກະສານສະໜ ບສະໜ ນທ ົ່ ພຽງພ . ຫ້ອງການດ ແລໂຄງການຂອງເມືອງມ ໜ້າທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບໃນ

ການຈ ດຫາເອກະສານທ ົ່ ຖືກຕ້ອງແລະຄົບຖ້ວນ ແລະກົງເວລາ ສ າລ ບການຮຽກຮ້ອງເອົາການຍົກເວ ້ ນ. ຜ ້ ຈ ດການແຜນງານຕາມ

ກົດໝາຍ ADA Title II  ມ ໜ້າທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບໃນການກວດກາຄືນຄ າຮ້ອງຂ  ແລະເອກະສານປະກອບການສະໜ ບສະໜ ນ ແລະໃຫ້ການ

ປະເມ ນຜົນກົ່ຽວກ ບຄວາມພຽງພ ຂອງຄ າຮ້ອງຂ ການຍົກເວ ້ ນ ແກົ່ຜ ້ ຕ ດສິນໃຈຂອງເມືອງ. ເວ ້ ນແຕົ່ວົ່າຈະມ ຄ າສ ົ່ ງແນວອືົ່ ນຈາກກ າ

ມະການທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບ, ຜ ້ ອ ານວຍການຫ້ອງການມ ໜ້າທ ົ່ ຮ ບຜິດຊອບໃນການກວດກາຄືນ ແລະອະນຸມ ດຄ າຮ້ອງຂ ເອົາການຍົກເວ ້ ນ

ໃດໆ. ອ ານາດໃນການອະນຸມ ດນ ້ ນອາດມອບໃຫ້ແກົ່ຫົວໜ້າລະດ ບອາວຸໂສ ໂດຍເຮ ດເປ ນລາຍລ ກອ ກສອນ. 
  

ມ ການສົົ່ ງເສ ມໃຫ້ມ ການປຶກສາຫາລືກ ບຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງເມືອງ ແລະ/ຫ ື  ຜ ້ ຊົ່ຽວຊານທາງເຕ ກນິກ ກົ່ຽວກ ບຮ ບແບບ

ດ້ານການເຂ້ົາເຖິງຕາມກົດໝາຍ ADA ໃນລະຫວົ່າງຂ ້ ນຕອນການດ າເນ ນການທ ງໝົດກົ່ຽວກ ບການຮ້ອງຂ ນ ້ ນ. ການອະນຸມ ດຂ ້ ນສຸດ

ທ້າຍຈະໄດ້ຮ ບການເກ ບຮ ກສາໄວ້ໃນແຟ້ມໂຄງການ ແລະເອົາສ າເນົາໃຫ້ແກົ່ຜ ້ ຈ ດການແຜນງານຕາມກົດໝາຍ ADA Title II. 
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12.3 ລາຍຊ່ືຜູໍ້ ມີສ່ວນໄດໍ້ ສ່ວນເສັຽທ່ີເຂົໍ້ າຮ່ວມໃນແຜນການໄລຍະປ່ຽນຜ່ານຕາມ
ກົດໝາຍ ADA 

  AARP Oregon & chapters  
  (ກຸົ່ມປົກປ້ອງຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະບົດກົດໝາຍຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  American Council of the Blind, Metro PDX Chapter 
  (ສະພາອາເມລິກ ນເພືົ່ ອຄົນຕາບອດ, ບົດກົດໝາຍເມໂທຣ ພ ດ ເອ ກຊ໌)  
  AOCIL 
  (ສະມາຄົມເຮ ດວຽກກົ່ຽວກ ບການຢ ົ່ອາໄສແບບເພິົ່ ງພາຕົນເອງໄດ້)  
  APANO 
  (ເຄືອຂົ່າຍຊາວອາເມລິກ ນເຊ້ືອສາຍອາຊ  ປາຊິຟິກ) 
  Asian Health & Services Center 
  (ສ ນສຸຂະພາບແລະການບ ລິການອາຊ ) 
  Association of Oregon Counties 
  (ສະມາຄົມຄາວຕ ້ ໃນອ ຣິກອນ)  
  AYCO Health and Disability Program 
  (ໂປ ແກຣມເພືົ່ ອສຸຂະພາບແລະຜ ້ ພິການ ເອວາຍຊ ໂອ)  
  Beyond Black 
  (ອົງກອນຊຸມຊົນເພືົ່ ອຄົນຜິວດ າ) 
  Black Parent Initiative 
  (ກຸົ່ມລິເລ ົ່ ມສ າລ ບພ ົ່ ແມົ່ທ ົ່ ເປ ນຄົນຜິວດ າ) 
  Brain Injury Alliance of Oregon 
  (ພ ນທະມິດຊົ່ວຍເຫ ື ອການບາດເຈ ບທ ົ່ ສະໝອງແຫົ່ງຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Central Northeast Neighborhood Coalition 
  (ການຮົ່ວມມືກ ນໃນເຂດເພືົ່ ອນບ້ານທາງພາກກາງຂອງຕາເວ ນອອກສຽງເໜືອ) 
  Charles Jordan Community Center 
  (ສ ນຊຸມຊົນຊາລ ຈ ແດນ) 
  Clackamas County Aging & Disability Resource Connection 
  (ອົງການເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ຊ ບພະຍາກອນສ າລ ບຜ ້ ສ ງອາຍຸແລະຜ ້ ພິການເຂດຄລາກຄາມ ສ ຄາວຕ ້ ) 
  Coalition of Communities of Color 
  (ການຮົ່ວມມືກ ນຂອງຊຸມຊົນຫ າກຫ າຍເຊ້ືອຊາດ) 
  Community Vision 
  (ກຸົ່ມວິໄສທ ດຂອງຊຸມຊົນ) 
  Congo Peace Project 
  (ໂຄງການສ ນຕິພາບໃນຄອງໂກ) 
  Connecting Communities Coalition (c/o Relay Resources) 
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  (ການຮົ່ວມມືກ ນຂອງຊຸມຊົນເພືົ່ ອການເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ) 
  Council on American Islamic Relations 
  (ສະພາດ ແລຄວາມສ າພ ນຂອງຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ເປ ນອິດສະລາມ) 
  CYMA space 
  (ອົງກອນສິລະປະທ ົ່ ອ ານວຍການເຂ້ົາເຖິງໃຫ້ແກົ່ ຄົນຫ ໜວກ) 
  Czech School of Portland 
  (ໂຮງຮຽນທ ົ່ ມ ການສອນໃນພາສາເຊ ກແຫົ່ງພອທແລນດ໌) 
  Disability Arts and Culture Project 
  (ໂຄງການສິລະປະແລະວ ດທະນະທ ມຂອງຜ ້ ພິການ) 
  Disability Awareness Resource Team 
  (ທ ມຊົ່ວຍເຫ ື ອໃນການສ້າງການຮ ບຮ ້ສ າລ ບຜ ້ ພິການ) 
  Disabled Refugee Alliance 
  (ພ ນທະມິດຊົ່ວຍເຫ ື ອຜ ້ ອົບພະຍົບທ ົ່ ພິການ) 
  Disability Rights Oregon 
  (ກຸົ່ມສິດທິຂອງຜ ້ ພິການໃນອ ຣິກອນ) 
  Division Midway Alliance 
  (ພ ນທະມິດສົົ່ ງເສ ມຄຸນນະພາບຊ ວິດ) 
  East Portland Community Office 
  (ຫ້ອງການຊຸມຊົນພອທແລນດ໌ທາງຕາເວ ນອອກ) 
  Easter Seals Oregon 
  (ອົງກອນສົົ່ ງເສ ມເດ ກທ ົ່ ຂາດສະມ ຖພາບໃນການຮຽນຮ ້ ) 
  El Programa Hispano 
  (ອົງກອນເຮ ດວຽກດ້ານບ ລິການສ ງຄົມ) 
  Epilepsy Foundation of Oregon 
  (ມ ນນິທິພະຍາດບ້າໝ ຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Family and Community Together (FACT) 
  (ໂຄງການຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນສາມ ກຄ ກ ນ) 
  Hearing Loss Association of Oregon 
  (ສະມາຄົມດ ແລການສ ນເສ ຽການໄດ້ຍິນແຫົ່ງຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Hispanic  Metropolitan Chamber of Commerce 
  (ສະພາການຄ້າຊາວຮ ສແປນິກໃນເຂດເມືອງ) 
  Hollywood Senior Center 
  (ສ ນຜ ້ ສ ງອາຍຸໃນຮ ລ ວ ດ) 
  Housing and Community Services of Oregon 
  (ການບ ລິການທ ົ່ ພ ກອາໄສແລະບ ລິການຂອງຊຸມຊົນແຫົ່ງຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Hygiene 4 All 
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  (ໂຄງການການອະນາໄມສ າລ ບທຸກຄົນ) 
  Immigrant and Refugee Community (IRCO) 
  (ໂຄງການຊຸມຊົນຄົນເຂ້ົາເມືອງແລະຜ ້ ອົບພະຍົບ) 
  Impact NW 
  (ອົງກອນປ້ອງກ ນບ ນຫາການບ ົ່ ມ ເຮືອນຢ ົ່ ) 
  Independent Living Resources 
  (ແຫົ່ງຊ ບພະຍາກອນສ າລ ບການຢ ົ່ອາໄສແບບເປ ນອິດສະຫ ະ) 
  Invisible Disabilities Association 
  (ອົງກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອຜ ້ ຄົນທ ົ່ ມ ບ ນຫາຊ ວິດຫ ື ຂາດສະມ ຖພາບແບບແອບແຝງ)  
  Latino Network 
  (ເຄືອຂົ່າຍລາຕິໂນ) 
  League of Oregon Cities 
  (ອົງກອນສະໜ ບສະໜ ນເຄືອຂົ່າຍເມືອງຕົ່າງໆ ໃນອ ຣິກອນ) 
  Learning Disability Association of Oregon 
  (ສະມາຄົມຜ ້ ພິການໃນການຮຽນຮ ້ແຫົ່ງຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Lewis & Clark College - Student Services 
  (ວິທະຍາໄລລ ອ ສແລະຄລາກ - ພະແນກບ ລິການນ ກຮຽນ) 
  Lutheran Community Services 
  (ໂຄງການບ ລິການຊຸມຊົນລ ເທ ແລນ) 
  Metro 
  (ເມໂທຣ) 
  Metropolitan Family Services 
  (ການບ ລິການຄອບຄົວໃນເຂດເມືອງ) 
  Momentum Alliance 
  (ອົງກອນສະໜ ບສະໜ ນເຍົາວະຊົນທ ົ່ ຫ າກຫ າຍເຊ້ືອຊາດ) 
  Morrison Child & Family Services 
  (ອົງການບ ລິການເດ ກແລະຄອບຄົວມ ຣິສສ ນ) 
  Multnomah County Aging & Disability Resource Connection 
  (ໂຄງການເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ແຫ ົ່ງຊ ບພະຍາກອນສ າລ ບຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະຜ ້ ພິການໃນເຂດມ ລໂນມາ ຄາວຕ ້ ) 
  Multnomah County Aging & Disability Services 
  (ການບ ລິການຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະຜ ້ ພິການໃນເຂດມ ລໂນມາ ຄາວຕ ້ ) 
  Multnomah County Developmental Disabilities Services 
  (ການບ ລິການຜ ້ ພິການດ້ານພ ດທະນາການໃນເຂດມ ລໂນມາ ຄາວຕ ້ ) 
  Multnomah County Disability Services Advisory Council 
  (ສະພາທ ົ່ ປຶກສາດ້ານບ ລິການສ າລ ບຜ ້ ພິການໃນເຂດມ ລໂນມາ ຄາວຕ ້ )  
  Multnomah County Mental Health Services 



 

Draft Transition Plan Page 48 

  (ການບ ລິການສຸຂະພາບຈິດໃນເຂດມ ລໂນມາ ຄາວຕ ້ ) 
  National Alliance on Mental Illness (NAMI) Multnomah  
  (ອົງການພ ນທະມິດດ້ານຄວາມເຈ ບປົ່ວຍທາງຈິດແຫົ່ງຊາດໃນເຂດມ ລໂນມາ) 
  National Federation of the Blind, Oregon Chapter  
  (ອົງກອນເພືົ່ ອຄົນຕາບອດແຫົ່ງຊາດ, ບົດບ ນຍ ດຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  National Organization on Disability 
  (ອົງການເພືົ່ ອຜ ້ ພິການແຫົ່ງຊາດ) 
  Native American Youth and Family Center (NAYA) 
  (ສ ນໄວໜຸົ່ ມແລະຄອບຄົວທ ົ່ ເປ ນຊາວອາເມລິກ ນພ້ືນເມືອງ) 
  Neighbors West/Northwest (NW/NW) 
  (ເຂດເພືົ່ ອນບ້ານທາງຕາເວ ນຕົກ/ຕາເວ ນຕົກສຽງເໜືອ) 
  North Portland Neighborhood Services 
  (ການບ ລິການເຂດເພືົ່ ອນບ້ານທາງເໜືອຂອງພອທແລນດ໌) 
  Northeast Coalition of Neighborhoods 
  (ສະມາຄົມເພືົ່ ອນບ້ານເຂດຕາເວ ນອອກສຽງເໜືອ) 
  Northwest ADA Center 
  (ສ ນກົດໝາຍວົ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກ ນທ ົ່ ພິການທາງຕາເວ ນຕົກສຽງເໜືອ) 
  Northwest Down Syndrome Association 
  (ສະມາຄົມພະຍາດດາວຊິນໂດຣມທາງຕາເວ ນຕົກສຽງເໜືອ)  
  NW Pilot Project 
  (ໂຄງການນ າຮົ່ອງເຂດຕາເວ ນຕົກສຽງເໜືອ) 
  ODOT Region 1 
  (ກົມຂົນສົົ່ ງຣ ຖອ ຣິກອນ ເຂດພ ມິພາກ 1) 
  OHSU Avel Gordly Center for Healing 
  (ສະຖານພະຍາບານຊຸມຊົນຄົນອ ຟຣິກ ນ ອາເມລິກ ນ) 
  On-the-Move Community Integration  
  (ໂຄງການຊຸມຊົນທ ົ່ ສົົ່ ງເສ ມວ ດທະນະທ ມໃນທ້ອງຖິົ່ ນ) 
  OPAL Environmental Justice Oregon 
  (ອົງການໂອປອລ ຊຶົ່ ງສົົ່ ງເສ ມສະພາບແວດລ້ອມທ ົ່ ມ ຄວາມຍຸດຕິທ ມໃນອ ຣິກອນ) 
  Open Signal 
  (ສ ນສິລະປະດ້ານສືົ່ ) 
  Oral Hull Foundation for the Blind  
  (ມ ນນິທິເພືົ່ ອຄົນຕາບອດ) 
  Oregon Advocacy Commissions Office 
  (ຫ້ອງການຄະນະກ າມະການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Association of the Deaf  
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  (ສະມາຄົມຄົນຫ ໜວກຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Bureau of Labor and Industries  
  (ຫ້ອງການແຮງງານແລະອຸດສາຫະກ າຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Commission for the Blind 
  (ຄະນະກ າມະການເພືົ່ ອຄົນຕາບອດຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Community Health Workers Association 
  (ສະມາຄົມສຸຂະພາບຂອງແຮງງານໃນຊຸມຊົນອ ຣິກອນ) 
  Oregon Council on Developmental Disabilities 
  (ສະພາດ ແລຄວາມພິການດ້ານພ ດທະນາການຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Disabilities Commission 
  (ຄະນະກ າມະການດ ແລດ້ານຄວາມພິການຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Food Bank 
  (ທະນາຄານອາຫານຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Health Authority 
  (ອົງການສຸຂະພາບຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Department of Justice Civil Rights Division 
  (ພະແນກສິດທິພົນລະເມືອງຂອງກົມຍຸດຕິທ ມຣ ຖອ ຣິກອນ)  
  Oregon Department of Veterans' Affairs 
  (ກົມກິດຈະການຂອງນ ກຮົບເກົົ່ າຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Mental Health Consumers Association 
  (ສະມາຄົມຜ ້ ບ ລິໂພກທ ົ່ ມ ບ ນດາດ້ານສຸຂະພາບຈິດຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Parks and Recreation Department 
  (ພະແນກດ ແລສວນສາທາລະນະແລະການພ ກຜົ່ ອນຫຍົ່ອນໃຈຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Oregon Self Advocacy Coalition 
  (ອົງກອນປົກປ້ອງສິດທິຂອງຜ ້ ຂາດສະມ ຖພາບດ້ານການພ ດທະນາ) 
  Oregon Spinal Cord Injury Connection 
  (ອົງກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອຜ ້ ບາດເຈ ບທ ົ່ ກະດ ກສ ນຫ  ງ) 
  Oregon Vocational Rehabilitation 
  (ການຟ້ືນຟ ສຸຂະພາບເພືົ່ ອອາຊ ບຣ ຖອ ຣິກອນ)  
  Oregon Walks 
  (ອົງກອນປົກປ້ອງກົ່ຽວກ ບການຍົ່ າງ) 
  Paralyzed Veterans of America, Oregon Chapter 
  (ອົງກອນນ ກຮົບເກົົ່ າທ ົ່ ເປ ນອ າມະພາດຂອງອາເມລິກ ນ, ບົດບ ນຍ ດຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Portland African American Leadership Forum (PAALF) 
  (ເວທ ການເປ ນຜ ້ ນ າຂອງຊາວອ ຟຣິກ ນ ອາເມລິກ ນໃນພອທແລນດ໌)  
  Portland Community College - Disability Services 
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  (ວິທະຍາໄລຊຸມຊົນພອທແລນດ໌ - ການບ ລິການຜ ້ ພິການ) 
  Portland Police Bureau Vulnerable Adult & Elder Crimes Unit 
  (ໜົ່ວຍອາຊະຍາກ ມຕ ົ່ ຜ ້ ໃຫຍົ່ແລະຜ ້ ສ ງອາຍຸທ ົ່ ອົ່ອນແອ ຂອງຫ້ອງການຕ າຫ ວດແຫົ່ງພອທແລນດ໌) 
  Portland State University-Disability Resource Center 
  (ມະຫາວິທະຍາໄລຣ ຖອ ຣິກອນ - ສ ນຊ ບພະຍາກອນດ້ານຄວາມພິການ) 
  Portland VA Medical Center 
  (ສ ນການແພດເພືົ່ ອນ ກຮົບເກົົ່ າແຫົ່ງພອທແລນດ໌) 
  Public Transportation Advisory Council Disability Workshop 
  (ການຈ ດປະຊຸມສົນທະນາວຽກດ້ານຄວາມພິການຂອງສະພາທ ົ່ ປຶກສາການຂົນສົົ່ ງສາທາລະນະ) 
  Rahab's Sisters 
  (ອົງກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອແມົ່ ຍິງ) 
  Reed College - Disability Support Services 
  (ວິທະຍາໄລຣ ດ - ພະແນກບ ລິການຜ ້ ພິການ) 
  Real Choice Initiatives 
  (ອົງກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອດ້ານທ ົ່ ພ ກອາໄສສ າລ ບຜ ້ ພິການ) 
  Ride Connection 
  (ອົງກອນບ ລິການດ້ານການເດ ນທາງ) 
  Right to Survive 
  (ອົງກອນຊຸມຊົນທ ົ່ ຊົ່ວຍເຫ ື ອຄົນທ ົ່ ບ ົ່ ມ ເຮືອນຢ ົ່ ) 
  Rose Community Development 
  (ອົງກອນບ ົ່ ຫາຜົນກ າໄລທ ົ່ ຊົ່ວຍເຫ ື ອດ້ານທ ົ່ ພ ກອາໄສລາຄາຖືກ) 
  Rosewood Initiative 
  (ອົງກອນບ ົ່ ຫາຜົນກ າໄລທ ົ່ ສະໜ ບສະໜ ນຄວາມເປ ນຢ ົ່ທ ົ່ ດ ຂອງຊຸມຊົນ) 
  Self Enhancement Inc 
  (ອົງກອນສະໜ ບສະໜ ນການພ ດທະນາຄວາມສາມາດຂອງໄວໜຸົ່ ມ) 
  Spinal Coordinated 
  (ອົງກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອຜ ້ ບາດເຈ ບທ ົ່ ກະດ ສ ນຫ  ງ) 
  Somali American Council of Oregon (SACOO) 
  (ສະພາຊາວໂຊມາລ  ອາເມລິກ ນ ແຫົ່ງຣ ຖອ ຣິກອນ) 
  Southeast Uplift Neighborhood Coalition 
  (ອົງການສະໜ ບສະໜ ນຄວາມເປ ນຢ ົ່ດ ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຕາເວ ນອອກສຽງໃຕ້) 
  Southwest Neighborhoods, Inc. 
  (ອົງການສະໜ ບສະໜ ນຊຸມຊົນໃນເຂດຕາເວ ນຕົກສຽງໃຕ້) 
  State Independent Living Council 
  (ສະພາດ ແລການຢ ົ່ອາໄສແບບເປ ນອິດສະຫ ະແຫົ່ງຣ ຖ) 
  Street Roots 
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  (ອົງການສະໜ ບສະໜ ນຄົນທ ົ່ ບ ົ່ ມ ເຮືອນຢ ົ່ ) 
  Street Trust 
  (ອົງການສະໜ ບສະໜ ນການສ ນຈອນດ້ວຍລົດຖ ບ) 
  Symbiosis PDX 
  (ອົງກອນປະຕິຮ ບສ ງຄົມ) 
  The Arc Multnomah-Clackamas 
  (ອົງກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອເດ ກແລະຜ ້ ໃຫຍົ່ທ ົ່ ຂາດສະມ ຖພາບດ້ານສະຕິປ ນຍາແລະພ ດທະນາການ) 
  TriMet 
  (ອົງການຂົນສົົ່ ງມວນຊົນທຣິເມ ດ) 
  Unite Oregon 
  (ອົງການຂ ບເຄືົ່ ອນທ ົ່ ມ ຫ າກຫ າຍວ ດທະນະທ ມເພືົ່ ອຄວາມຍຸດຕິທ ມ) 
  United Cerebral Palsy Association 
  (ສະມາຄົມດ ແລດ້ານພະຍາດສະໝອງພິການ) 
  United Cerebral Palsy of Oregon & South Washington  
  (ອົງການດ ແລດ້ານພະຍາດສະໝອງພິການແຫົ່ງຣ ຖອ ຣິກອນ ແລະເຂດວ ຊິງຕ ນໃຕ້) 
  United Congolese Community Group 
  (ອົງກອນຊົ່ວຍເຫ ື ອຊຸມຊົນຊາວຄອງໂກ) 
  United Spinal Association 
  (ສະມາຄົມຊົ່ວຍເຫ ື ອຜ ້ ບາດເຈ ບຈາກກະດ ກສ ນຫ  ງ) 
  Urban League of Portland 
  (ອົງການບ ລິການສ ງຄົມແລະສິດທິພົນລະເມືອງ) 
  Verde 
  (ອົງການເວ ເດ ຊຶົ່ ງສົົ່ ງເສ ມສະພາບແວດລ້ອມ) 
  Veterans Administration, Portland Regional Office 
  (ການບ ລິຫານສ າລ ບນ ກຮົບເກົົ່ າ, ຫ້ອງການພ ມ ພາກຂອງພອທແລນດ໌) 
  VOZ Workers Rights 
  (ອົງການດ ແລສິດທິແຮງງານ) 
  Washington County Disability, Aging, and Veteran Services 
  (ການບ ລິການສ າລ ບຜ ້ ພິການ, ຜ ້ ສ ງອາຍຸ ແລະນ ກຮົບເກົົ່ າ ໃນເຂດວ ຊິງຕ ນ ຄາວຕ ້ ) 
  Western Conexiones 
  (ກຸົ່ມບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບຈິດແບບສອງພາສາ) 


