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ៃថ� ទី៨ ែខកក� � ��ំ២០២១
ជូ នចំេ�ះ ��បិ� និង្រក �ម្រគ� �រ របស់្រកសួ ងអប់រ�ៃនទី្រក �ងហ� ី�ែដលហ� �៉ ៖
លិខិតេនះផ� ល់ពត
័ ៌�នថ� ីៗអំពីេស�កម� ដឹកជ��ន
� កូ នរបស់េ�កអ� កក��ង��ំសិក��ងមុខេនះ។ �ប់េផ� ើមេ�រដូ វស� ឹកេឈើ្រជ �ះេនះ
សិស�នុសិស្សរបស់្រកសួ ងអប់រ�ៃនទី្រក �ងហ� ី�ែដលហ� �៉ ែដលជិះ �នជំនិះដឹកជ��ន
� �គ�េគ� យ៍ៃនរដ� ផន
ិ សុីលេវន�៉ (សិព�)
[Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA)] ស្រ�ប់�នជំនិះ�� នឹងប�រេ�េ្របើ
�
ប័ណ�ៃថ� ឈ� �លស្រ�ប់សិស្ស (Student Fare Card) ថ� ី ែដលឥតគិតៃថ� ជំនួសប័ណ� transpass។ សិស�នុ
សិស្សែដល�នសិទ�ិេ្របើនឹងទទួ លប័ណ�ៃថ� ឈ� �លរបស់ពួកេគ េ�េពលពួ កេគ្រតឡប់េ�េរៀនេ�យ��ល់ វ �ញេ�ៃថ� ដំបូង
េហើយ្រត�វេ្របើប័ណ�េនះេដើម្បីេ� និងមកពី�� ក��ងកំឡ
� ង��ំសិក�។
ប័ណ�ៃថ� ឈ� �លរបស់សស
ិ ្សនឹងេ�ែតេ្របើ�នដ�ប�សិស្សេ�ែត�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល េហើយចុះេ��ះចូ លេរៀនេ���េ�ះ។
អ� កជិះែដល�សិស្សនឹង�ចជិះ សិព� េ�យឥតគិតៃថ� េ�ៃថ�អ��រ ទី៣១ ែខសី� ��ំ២០២១ -- ែដល�ៃថ�ចូលេរៀនដំបូង។
ប័ណ�ៃថ� ឈ� �ល សិព� ស្រ�ប់សស
ិ ្ស (SEPTA Student Fare Card) គឺ�ប័ណ�ែដលេ្របើេ�យមិនប៉ះេ្រចើន �ន ឈីព (chip)
ែដល�ចេ្របើេហើយេ្របើេទៀត ែដលសិស�នុសស
ិ ្ស�ច «េ�ះ» រហូ តដល់្រ�ំបីដងក��ងមួ យៃថ� ក��ងៃថ� េរៀន េ�ចេ��ះេ�៉ង 5:30 ្រពឹក
ដល់ េ�៉ង 8:00 យប់ េ�េលើ រថយន� ្រតល� ី ឬរថេភ� ើងេ្រ�មដី �មួ យក៏�ន។ ្របសិនេបើសិស្សចូ លចិត�េ្របើ រថេភ� ើងេ្រ�្រក �ង
(Regional Rail) ពួ កេគ�ចបែន� មៃថ� ៃនប័ណ�ៃថ� ឈ� �លស្រ�ប់សស
ិ ្សរបស់ពួកេគេ���នីយ៍ SEPTA ែដល�នកំណត់ឲ្យេ�
ក��ងតៃម� ្របែហល $10 ែថមេទៀត ស្រ�ប់រយៈេពល ៥ ៃថ� ៃនស��ហ៍សិក�។
សុខ�ព និងសុខុ�ល�ព របស់សិស្សេយើងេ�ែត�កិច�ដ៏សំ�ន់បំផុតរបស់េយើង េហើយ្រកសួ ងអប់រ�ៃនទី្រក �ងហ� ី�ែដលហ� �៉ និង
SEPTA េប� ��ចិត�េដើម្បីេធ� ើ�៉ង�ឲ្យពួ កេគស� ិតេ�ក��ងបរ ���នែដល្របកបេ�យសុវត� ិ�ពក��ងៃថ� សិក�របស់ពួកេគ។ SEPTA
�នបេង� ើន វ ��ន�រណ៍សុវត� ិ�ពេ�យបែន� មកងសន� ិសុខេ��មបេ�
� យផ� វ� Market-Frankford Line
ែដល�ផ� វ� រថេភ� ើងែដលម�ញឹកបំផុតរបស់ SEPTA េហើយសិស�នុសិស្ស�េ្រចើនេ្របើផ� វ� េនះេដើម្បីេ���។
���ធរក៏�នផ�ចេផ�
�
ើមកិច�ខិតខំេ�សសំ�ត និងែថ� ំ��នីយ៍េ��ម��នីយ៍���មបេ�
� យផ� វ� Market-Frankford និង
Broad Street Lines។ ស�ជិកៃន្រក �ម�រ�រនឹងចំ�យេពលក��ងេពលយប់ េដើម្បី�ងស��ត��នីយ៍ និងរថយន�
េហើយេធ� ើ�រែថ� ំ ែដលរ ួម�ន �រជួ សជុលជេណ�ើរយន� �ប�� ំ �រ�ងស��ត�ម�រេ្របើ�៉សុីន�ញ់ទឹក��ំង និងដំេឡើងេភ� ើង
និង��កស�� ថ� ី។ រថយន� � ំងអស់�នខ្យល់េចញចូ លល� �មួ យនឹង�ររ ួមប��ល
� ��រ�ង ្របព័ន� HVAC ែដល�ន្របសិទ�ិ�ព
និង�រេបើក��រញឹក�ប់ ស្រ�ប់អតិថិជនេឡើងជិះ និងចុះេចញពីរថយន� ។ SEPTA បន� �រអនុវត� ន៍�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់
CDC និង TSA ែដល�ក់ទងនឹងត្រម�វ�រៃន�រ�ក់�៉ស់ និងពិធី�ររសុវត� ិ�ព ខូ វ �ដ-19 េផ្សងេទៀត
អំពី�រជិះរថយន� ��រណៈ។
�មរយៈៃនកម� វ �ធីែដលឥតគិតៃថ� ផ� វ� ែដល�នសុវត� ិ�ពក��ងទី្រក �ងហ� ិល�ី (Safe Routes Philly) របស់ទី្រក �ងហ� ី�ែដលហ� �៉
សិស�នុសិស្ស និង្រក �ម្រគ� �រ ក៏�ចទទួ លេមេរៀនអំពីែផន�រ សកម� �ព ែដល�នសុវត� ិ�ព និងជំនួយ���អង់េគ� ស
និងេអស៉�ញ េដើម្បីឲ្យពួ កេគ�ចទទួ លនូ វចំេណះដឹង និងជំ�ញែដលពួ កេគ្រត�វ�រេដើម្បីេធ� ើដំេណើរេ�
និងមកពី��េ�យសុវត� ិ�ព។ េដើម្បី្រ�បព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើល េគហទំព័រ SEPTA Student Fare Card។
េយើងខ��ំទន� ឹងរង់�ជ
ំ ួ បេ�កអ� ក និងកូ នរបស់េ�កអ� ក ក��ងរដូ វស� ឹកេឈើ្រជ �ះ!
េ�យេសចក� ីស�័្រគេ��ះ
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Translation and Interpretation Center (07/2021)

Student Fare Card Letter (Khmer)

