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ແຜນທິດທາງການຫັນປ່ຽນໂດຍຫຍໍ ້  
 
ກອງຂົນສ່ົງພອດແລນ (Portland Bureau of Transportation - PBOT) 
ກໍາລັງຈັດທໍາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜູ້ພິການຄົນອາເມລິ ກັນ (ADA) ຫົວຂໍ ້  II 
ແຜນທິດທາງການຫັນປ່ຽນຕາມເສ້ັນທາງສິ ດທິສາທາລະນະ 
ເພ່ືອຂໍ ຮັບການທົບທວນຄື ນຈາກພົນລະເມື ອງຈົນເຖິງວັນທີ  20 ພະຈິ ກ 2020.  
 
PBOT ມີ ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນທີ່ ຈະໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງລະບົບການຂົນສ່ົງ. 
ໃນເວລາທີ່ ພວກເຮົ າລົງທຶນໃສ່ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການຂົນສ່ົງ, 
ພວກເຮົ າຈະດໍ າເນີ ນການດ່ັງກ່າວໃນຮູບແບບທີ່ ສະໜັບສະໜູນການເຂົ ້ າເຖິງຊຸມຊົ
ນຜິວສີ , ຊຸມຊົນທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ ແລະ ຄົນພິການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ ້ ນ ແລະ ດີ ກວ່າເກ່ົາ. 
 
ການທົບທວນຄື ນ ແລະ 
ການປະກອບຄໍ າຄິ ດເຫັນຂອງປະຊາຊົນເຂົ ້ າໃນແຜນດ່ັງກ່າວແມ່ນເປັນສິ່ ງທີ່ ສໍ າຄັນ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າມັນຈະຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. 
ເຊິ່ ງຈະຕ້ອງມີ ຄໍ າເຫັນເຫ່ົຼານ້ັນເທ່ົານ້ັນ ຈຶ່ ງຖືວ່າເປັນແຜນສະບັບສົມບູນທີ່  PBOT 
ຈະນໍ າສ່ົງໄປຫາສະພາຂອງເມືອງໃນຕ້ົນປີ  2021 
ແລ້ວຈຶ່ ງຈະທົບທວນຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວເມື ອງພອດແລນ.  
ກະລຸນາເຂົ ້ າອ່ານແຜນດ່ັງກ່າວໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົ າ 
ພ້ອມທັງເຮັດແບບສໍ າຫຼວດ.  
 
ເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບແຜນທິດທາງການຫັນປ່ຽນ 
 
ແບບສໍ າຫຼວດແຜນທິດທາງການຫັນປ່ຽນ 
 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜູ້ພິການຄົນອາເມລິ ກັນ (The Americans with Disabilities Act 
- ADA) ຫົວຂໍ ້  II ກໍານົດໃຫ້ທຸກລັດ ຫຼື  ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນທີ່ ມີ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່  50 
ຄົນຂຶ ້ ນໄປ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີ ແຜນທິດທາງການຫັນປ່ຽນ. 
 
ແຜນທິດທາງການຫັນປ່ຽນຕ້ອງລວມມີ ອົງປະກອບເຫ່ົຼານີ ້ . 

• ກໍານົດສິ່ ງກີດຂວາງຕ່ໍທຸກໆກິດຈະກໍາຂອງ PBOT ແລະ ທີ່ ຢູ່ຕາມຖະໜົນ 
ພ້ອມທັງຕາມຂອບທາງຍ່າງ 

• ກໍານົດງົບປະມານ ແລະ ກໍານົດເວລາ 
• ມີ ຂ້ັນຕອນການຮ້ອງຮຽນຈັດຫາໄວ້ໃຫ້ 

https://www.portland.gov/transportation/planning/adatransitionplan
https://www.portland.gov/transportation/planning/adatransitionplan/ada-title-ii-transition-plan-draft-survey
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• ກໍານົດບຸກຄົນທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດ່ັງກ່າວ 
• ສະໜອງການເຂົ ້ າເຖິງທຸກໆຢ່າງທີ່ ລັດຖະບານດໍ າເນີ ນງານ 

 
ຢູ່ຕາມຖະໜົນ ຫືຼ ຕາມຂອບທາງຍ່າງ, PBOT 
ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທາງລາດລົງຕາມຂອບທາງຍ່າງ, ສັນຍານຂ້າມທາງມ້າລາຍ, 
ຂອບທາງຍ່າງ, ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ປ້າຍຈອດລົດລາງ ແລະ ລົດທ່ົວໄປ. 
ປ້າຍຈອດລົດເມ ແລະ ລົດລາງ ແມ່ນເປັນກໍາມະສິ ດຂອງ TriMet ແຕ່ວ່າເສ້ັນທາງ 
ຫຼື  ຂອບທາງຍ່າງ ແມ່ນເປັນກໍາມະສິ ດຂອງເມື ອງ. PBOT ຈະດໍ າເນີ ນງານຮ່ວມກັບ 
TriMet ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າປ້າຍຈອດລົດເມເຫ່ົຼານ້ັນແມ່ນມີ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນ. 
 
ບັນດາໂຄງການຂອງ PBOT ແມ່ນຈະມີ ຂອບທາງຍ່າງຢູ່ຕາມເສ້ັນທາງໃຫຍ່, 
ທາງລາດລົງຕາມຂອບທາງຍ່າງ, ສັນຍານຂ້າມທາງມ້າລາຍ, ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ 
ປ້າຍຈອດລົດເມ ເຊິ່ ງທຸກຄົນຈະສາມາດເຂົ ້ າໃຊ້ໄດ້. ບາງຄ້ັງ, ບັນດານັກພັດທະນາ 
ແລະ ບໍ ລິ ສັດສາທາລະນຸປະໂພກ ກໍຈະກໍາຈັດສິ່ ງກີດຂວາງຕ່າງໆ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດເດີ ນທາງໄປມາໃນເມືອງໄດ້ຢ່າງສະດວກຍິ່ ງຂຶ ້ ນ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ບັນດາໂຄງການຂອງ PBOT ເຊັ່ ນ: ເສ້ັນທາງໄປໂຮງຮຽນທີ່ ປອດໄພ ແລະ 
ຖະໜົນທີ່ ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ກໍຈະກໍາຈັດສິ່ ງກີດຂວາງຕ່າງໆ.  
 
ໂຄງການທາງລາດລົງຕາມຄໍ າຮ້ອງຂໍ  
ແມ່ນເປີ ດໂອກາດໃຫ້ຊາວເມືອງພອດແລນສາມາດສ່ົງຄໍ າຮ້ອງຂໍ ກ່ຽວກັບຕໍາແໜ່ງ
ທີ່ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ທາງລາດລົງຕາມຂອບທາງຍ່າງ 
ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີ ນທາງໄປມາໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ຫຼື  
ສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວຜູ້ທີ່ ມີ ຄວາມພິການ 
ເຊິ່ ງອາໄສຢູ່ໃນບໍ ລິ ເວນໃກ້ຄຽງກັບພວກເຂົ າ.  
 
ເຊິ່ ງຈະມີ ເບີ ໂທລະສັບ 503-823-SAFE (7233) ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ 
ເພ່ືອໃຊ້ໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບຂອບທາງຍ່າງ ຫຼື  
ຕໍາແໜ່ງຂອງຖະໜົນທີ່ ບໍ່ ປອດໄພ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ກໍຍັງມີ ຂ້ັນຕອນການຮ້ອງຮຽນທາງການ ແລະ ທີ່ ແຍກອອກຕ່າງຫາກ.  
 
ນີ ້ ແມ່ນແຜນໄລຍະ 20 ປີ  ພ້ອມກັບຈະມີການປັບປຸງໃໝ່ຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 5 ປີ . 
ຈະມີ ບົດລາຍງານປະຈໍ າປີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄື ບໜ້າທີ່ ກໍາລັງດໍ າເນີ ນການຢູ່. 
ເຊິ່ ງມີ ງົບປະມານທີ່ ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ການກ່ໍສ້າງທາງລາດລົງຕາມຂອບທາງຍ່າງຈົນຮອ
ດປີ  2032 ທີ່ ກ່ຽວພັນກັບຂໍ ້ ຕົກລົງທີ່ ແຍກຕ່າງຫາກ. ງົບປະມານຂອງໂຄງການ 
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PBOT, ການດໍ າເນີ ນງານໂດຍເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ບໍ າລຸງຮັກສາ PBOT, 
ການດໍ າເນີ ນງານໂດຍໜ່ວຍງານສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ 
ການກ່ໍສ້າງໂດຍຜູ້ພັດທະນາສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນຈະປະກອບໄປດ້ວຍການກ່ໍສ້າງທາງຍ່າງ, ທາງລາດລົງຕາມຂອບທາງຍ່າງ, 
ສັນຍານຂ້າມທາງມ້າລາຍ, ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ 
ປ້າຍຈອດລົດເມໃຫ້ມີ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນ. 
 
PBOT ຈະເປີ ດໃຫ້ເຂົ ້ າຢ້ຽມຢາມແບບອອນລາຍສອງສາມຄ້ັງ 
ເພ່ືອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນທິດທາງການຫັນປ່ຽນດ່ັງກ່
າວ. PBOT ໄດ້ຕິດຕ່ໍໄປຫາຫຼາຍກວ່າ 150 ອົງກອນ ເພ່ືອຂໍ ຮັບການທົບທວນຄື ນ 
ແລະ ຄໍ າຄິ ດເຫັນຂອງພວກເຂົ າຕ່ໍກັບແຜນດ່ັງກ່າວ.  
 
ຫັຼງຈາກສິ ້ ນສຸດໄລຍະເວລາໃນການປະກອບຄໍ າຄິ ດເຫັນຂອງປະຊາຊົນໃນວັນທີ  20 
ພະຈິ ກ 2020, PBOT ຈະປັບປຸງຮ່າງແຜນດໍ າເນີ ນງານ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ສະພາເມືອງ 
ເພ່ືອທໍາການຮັບຮອງເອົ າໃນຕ້ົນປີ  2021. 
 
ສາມາດສ່ົງຄໍ າຖາມ ຫືຼ ຄໍ າຄິ ດເຫັນຜ່ານທາງອີ ເມວໄປທີ່  
ADATransitionPlan@portlandoregon.gov 
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