ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລ້ື ອຍໆ
ຣົຖຮັບຈ້ າງເອກະຊົນ
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ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະຂໍເອົາໃບອະນຸ ຍາດທຸ ລະກິດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ຈາກບ່ ອນໃດ?
ມີຂ້ໍ ກໍານົດຫຍັງແດ່ ໃນການເລີ່ມເຮັດບໍລິສັດ PFHT?
ມັນໃຊ້ ເວລາດົນປານໃດໃນການດໍາເນີນການສະໝ
ັ ກຕ້ັ ງບໍລິສັດໃໝ່?
່
້
້
ຂ້ າພະເຈົາສາມາດເປັນເຈົາຂອງບໍລິສັດຣົຖແທັກຊີໂດຍໃຊ້ ຣົຖຄັນດຽວໄດ້ ບໍ່?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດສະໝ
ັ ກຂໍໃບອະນຸ ຍາດສໍາລັບບໍລິສັດໃໝ່ທ່ີ ບໍ່ແມ່ ນປະເພດຂົນສົ່ງດ້ ານການແພ
ດສຸ ກເສີນ (Non Emergency Medical Transportation, NEMT) ໄດ້ ບໍ່?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດຂໍຕໍ່ອາຍຸ ໃບອະນຸ ຍາດຣົຖໄດ້ ຈາກບ່ ອນໃດ ແລະມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍຫຼາຍປານໃດ?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຄວນເຮັດແນວໃດ ຖ້ າວ່ າ
້ໍ /ລຸ້ ນຂອງຣົຖທີ່ຂ້ າພະເຈ້ົ າມີນ້ັ ນບໍ່ໄດ້ ຢູ ່ ໃນລາຍການທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຂອງ
ຍີ່ຫ
Executive Towncar?
ເປັນຫຍັງຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງຈ່ າຍຄ່ າໃບອະນຸ ຍາດສໍາລັບຣົຖປະເພດ Executive Sedan, Shuttle, ຫື ຼ
NEMT ໃນເມື່ອວ່ າ ຄົນຂັບຣົຖແທັກຊ່ີ ແລະ TNC ບໍ່ຕ້ ອງຈ່ າຍຄ່ າໃບອະນຸ ຍາດ?
ຖ້ າວ່ າ ເຄື່ອງວັດແທັກຊີມີເຕ້ີ ຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໃຊ້ ການບໍ່ໄດ້ ,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຍັງຄົງສາມາດໃຫ້ ບໍລິການແທັກຊີໃນເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ ດົນນານຕາບເທົ່າທີ່ຂ້ າພະເຈ້ົ
າບອກລູ ກຄ້ າວ່ າຄ່ າແທັກຊີເທ່ົ າໃດກ່ ອນທີ່ເຂົາເຈ້ົ າຈະເຂ້ົ າມານັ່ງໃນຣົຖແມ່ ນບໍ່?
ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າມີໃບອະນຸ ຍາດຂັບຣົຖ PFHT ຫື ຼ ແທັກຊີ ທ່ີ ໃຊ້ ການໄດ້ ,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າກໍສາມາດຂັບຣົຖໃຫ້ ແກ່ ບໍລິສັດໃດໆ ກໍໄດ້ ແມ່ ນບໍ່?
ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໃຊ້ ການໄດ້ ຫັ ຼ ງຈາກວັນໝ
ົ ດອາຍຸ ບໍ່?
່
້
້
ຂ້ າພະເຈົາຈະຖືກລົງໂທດບໍຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈົາກໍາລັງຂັບຣົຖໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸ ຍາດທີ່ໃຊ້ ການໄດ້ ?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈໍາເປັນຕ້ ອງໄປຮັບການກວດສອບປະຫວັດບຸ ກຄົນໃໝ່ໃນທຸ ກໆ ປີບ່ໍ ?
ເປັນຫຍັງການກວດສອບປະຫວັດບຸ ກຄົນປະຈໍາປີຈຶ່ງຈໍາເປັນ ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າເປັນຄົນຂັບຣົຖໃນ
ພອທແລນດ໌ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ ວ?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດນໍາໃຊ້ ການກວດສອບປະຫວັດບຸ ກຄົນຊ່ຶ ງເຮັດສໍາເລັດເມ່ື ອບ່ໍ ດົນມານ້ີ ໂດຍບໍລິສັ
ດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ, ຕໍາຫຼວດ, ຫື ຼ ເອຟບີໄປ ເພ່ື ອຂໍເອົາໃບອະນຸ ຍາດຂັບຣົຖຮັບຈ້ າງເອກະຊົນ ໄດ້ ບໍ່?
ການກວດສອບປະຫວັດບຸ ກຄົນ ແລະປະຫວັດການຂັບຣັຖໃຊ້ ເວລາດົນປານໃດ?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງໄປຮັບການກວດທົດສອບເມື່ອໃດ?
ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າບໍ່ຜ່ ານການຝຶກອົບຮົມຄົນຂັບຣົຖ ແລະການທົດສອບພາຍໃນ
30 ວັນຂອງໃບຢ້ັ ງຢືນຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ?
ຖ້ າວ່ າ ຜູ້ ໂດຍສານຮ້ ອງຂໍເອົາຣົຖທີ່ມີບ່ ອນຂ້ຶ ນສໍາລັບຣົຖລ້ໍ ,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງໃຊ້ ເວລາດົນປານໃດເພື່ອໄປຮັບຜູ້ ໂດຍສານນ້ັ ນ?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າເປັນພູ ມແພ້ຕໍ່ໝາ. ມັນໂອເຄບ່ໍ ທ່ີ ຈະບອກຜູ້ ໂດຍສານວ່ າ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະຫາຄົນຂັບຣົຖໃໝ່ໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າ ຖ້ າວ່ າ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າບໍ່ຕ້ ອງການຮັບໝາຂອງເຂ້ົ າເຈ້ົ ານໍາ?
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•
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ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າກ່ ຽວພັນໃນອຸ ບັດຕິເຫດຣົຖຕໍາກັນ,
່ຶ ງບ່ໍ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈໍາເປັນຕ້ ອງສະແດງບັດປະກັນພັຍຣົຖຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໃຫ້ ແກ່ ຄົນຂັບອີກຝ່າຍໜ
້
ຖ້ າວ່ າ ບໍລິສັດຂອງຂ້ າພະເຈົາເປັນຜູ້ ຖືປະກັນພັຍ?
່ຶ ງສາມາດຕິດຕ່ໍ ບໍລິສັດຂ້ າພະເຈ້ົ າ ແລະຂໍເບິ່ງໄດ້ ບໍ່?
ຄົນຂັບຣົຖອີກຝ່າຍໜ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະລາຍງານຕໍ່ເມືອງພອທແລນດ໌ແນວໃດເມື່ອຂ້ າພະເຈ້ົ າຖືກຈັບ, ຖືກຂ້ໍ ຫາ ຫື ຼ
ຖືກຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ; ໃນເຫດການຣົຖຕໍາກັນໃນຂະນະຂັບຣົຖປະເພດ PFHT, ຫື ຼ ;
ໃບຂັບຂ່ີ ຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າຖືກລະງັບ ຫື ຼ ຖືກຈໍາກັດດ້ ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ?
ຜູ້ ໂດຍສານຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດສູ ບຢາໃນຣົຖຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ບໍ່ຖ້ າວ່ າ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າບໍ່ລັງກຽດທ່ີ ຈະ ດົມກ່ິ ນ?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະໄດ້ ຮັບການອອກໃບອະນຸ ຍາດຄົນຂັບຣົຖຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ອັນໃໝ່ ຫື ຼ
ນໍາໃຊ້ ໃບອະນຸ ຍາດຄົນຂັບຣົຖໃນປັດຈຸບັນຕ່ໍ ໄປໄດ້ ບໍ່ ຖ້ າວ່ າ
ໃບຂັບຂ່ີ ຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າທີ່ອອກໃຫ້ ໂດຍຣັຖນ້ັ ນຖືກລະງັບເປັນເວລາຊົ່ວຄາວ?
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈໍາເປັນຕ້ ອງແຈ້ ງຕໍ່ກົມຂົນສົ່ງ (DMV) ເມ່ື ອຂ້ າພະເຈ້ົ າປ່ຽນທີ່ຢູ ່ ບໍ່?

ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະໄປຂໍເອົາໃບອະນຸ ຍາດທຸ ລະກິດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ຈາກບ່ ອນໃດ?
ກົມສັນພາກອນຈັດຫາໃບອະນຸ ຍາດທຸ ລະກິດໃຫ້ ແກ່ ບັນດາຄົນຂັບຣົຖ. ຫ້ ອງການນັ້ນຕັ້ງຢູ ່ ທີ່ 111 SW Columbia St.,
ຊ້ັ ນ 6. https://www.portlandoregon.gov/revenue/. ທ່ ານຍັງສາມາດຮັບເອົາຂ້ໍ ມູ ນຕ່ື ມໄດ້ ໂດຍໂທຣໄປທີ່ 503823-5157 ແລະເລືອກຕົວເລືອກທີ 1.
ມີຂ້ໍ ກໍານົດຫຍັງແດ່ ໃນການເລີ່ມເຮັດບໍລິສັດຂັບຣົຖປະເພດ PFHT?
ຂໍ້ກໍານົດລວມມີ, ແຕ່ ບ່ໍ ຈໍາກັດຢູ ່ ແຕ່ , ຟອມຢັ້ງຢືນ, ລາຍການຄົນຂັບຣົຖ, ໃບອະນຸ ຍາດທຸ ລະກິດຂອງເມືອງ ພອທແລນດ໌,
ໃບຂຶ້ນທະບຽນຂອງຫ້ ອງການເລຂາທິການຣັຖ, ໃບຂຶ້ນທະບຽນຣົຖ, ໃບກວດສອບເຄ່ື ອງຈັກຣົຖ,
ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມຂອງ ADA, ໃບຂຶ້ນທະບຽນ ODOT, ເອກະສານປະກັນພັຍ, ແລະການຊໍາລະເງິນ
ຕໍ່ເມືອງພອທແລນດ໌. ກະຣຸ ນາເບ່ິ ງລາຍການຂ້ໍ ກໍານົດ:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248.
ມັນໃຊ້ ເວລາດົນປານໃດໃນການດໍາເນີນການຕາມຂ້ັ ນຕອນການສະໝ
ັ ກເຮັດບໍລິສັດໃໝ່?
ການສະໝັກສາມາດໃຊ້ ເວລາດົນເຖິງ 60 ວັນຕາມວັນປະຕິທິນໃນການດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດເປີດບໍລິສັດແທັກຊີຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າເອງໂດຍມີຣົຖຄັນດຽວໄດ້ ບໍ່?
ບໍ່ໄດ້ . ກົດລະບຽບເມືອງພອທແລນດ໌ກໍານົດວ່ າ ບັນດາບໍລິສັດຣົຖແທັກຊີຕ້ ອງມີຣົຖຢ່ າງໜ້ ອຍ 15
ຄັນໃນການໃຫ້ ບໍລິການ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດສະໝ
ັ ກຂໍໃບອະນຸ ຍາດປະເພດທີ່ບໍ່ແມ່ ນຂົນສ່ົ ງທາງການແພດສຸ ກເສີນ (Non
Emergency Medical Transportation, NEMT) ໄດ້ ບໍ່?
ກ່ ອນຈະອອກໃບອະນຸ ຍາດບໍລິສັດໃຫ້ , ຜູ້ ສະໝັກຕ້ ອງຢ້ັ ງຢືນວ່ າ ເຂົາເຈ້ົ າມີສັນຍາທ່ີ ໃຊ້ ການໄດ້ ກັບນາຍໜ້ າ:
http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%20Brokerage%20Map.pdf.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດຂໍຮັບໃບແທນໃບອະນຸ ຍາດຣົຖໄດ້ ຈາກບ່ ອນໃດ ແລະມັນລາຄາເທ່ົ າໃດ?

ຄໍາຮ້ ອງຂໍສາມາດໃຊ້ ເວລາດົນເຖິງ 3 ວັນເຮັດວຽກເພ່ື ອດໍາເນີນການ ແລະບ່ໍ ເສັຽຄ່ າ. ກະຣຸ ນາປະກອບຟອມຂໍ ໃບແທນ:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833.
້ໍ /ລຸ້ ນຣົຖທີ່ຂ້ າພະເຈ້ົ າມີນ້ັ ນບໍ່ຢູ ່ ໃນລາຍການທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັດຂອງ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຄວນເຮັດຫຍັງ ຖ້ າວ່ າ ຍີ່ຫ
Executive Towncar?
ຖ້ າວ່ າ ມັນບໍ່ຢູ ່ ໃນລາຍການອະນຸ ມັດ, ຣົຖນັ້ນກໍຈະບໍ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ນໍາໃຊ້ ສໍາລັບບໍລິການຣັຖຮັບຈ້ າງເອກະຊົນ.
ດ້ ວຍເຫດຜົນທ່ີ ກ່ າວມານັ້ນ, ທ່ ານກໍສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ ອງຕ່ໍ ຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາເພື່ອຂໍເພີ່ມຣົຖເຂ້ົ າໃນລາຍການນັ້ນ:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695.
ເປັນຫຍັງຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງຈ່ າຍຄ່ າໃບອະນຸ ຍາດສໍາລັບຣົຖປະເພດ Executive Sedan, Shuttle, ຫື ຼ NEMT
ໃນເມື່ອຄົນຂັບຣົຖແທັກຊີ ແລະ TNC ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງຈ່ າຍສໍາລັບຄ່ າໃບອະນຸ ຍາດ?
ກົດລະບຽບເມືອງພອທແລນດ໌ກໍານົດໃຫ້ ບໍລິສັດຣົຖແທັກຊີ ແລະ TNC ເກັບເງິນເພ່ີ ມ $0.50
ສໍາລັບການເດີນທາງແຕ່ ລະຄ້ັ ງທີ່ເລ່ີ ມຕົ້ນພາຍໃນເມືອງພອທແລນດ໌. ການເກັບເງິນເພ່ີ ມຕ່ໍ ຖ້ ຽວນີ້ແມ່ ນຄອບຄຸ ມເຖິງ
ຄ່ າໃບອະນຸ ຍາດ ແທັກຊີ ແລະ TNC, ແລະຄ່ າບໍລິການໃນໂປຼແກຣມອ່ື ນໆ.
ຖ້ າວ່ າ ເຄື່ອງວັດແທັກຊີມີເຕ້ີ ໃຊ້ ການບໍ່ໄດ້ ,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຍັງສາມາດໃຫ້ ບໍລິການແທັກຊີໃນເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ ບໍ່ຕາບໃດທີ່ຂ້ າພະເຈ້ົ າບອກລູ ກຄ້ າວ່ າຄ່
າແທັກຊີຈະມີລາຄາເທ່ົ າໃດກ່ ອນເຂົາເຈ້ົ າເຂ້ົ າໄປນ່ັ ງໃນຣົຖ?
ບໍ່ໄດ້ . ຖ້ າວ່ າ ເຄ່ື ອງວັດແທັກຊີມີເຕ້ີ ຂອງທ່ ານໃຊ້ ການບ່ໍ ໄດ້ ,
ທ່ ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ ຣົຖຂອງທ່ ານໃຫ້ ບໍລິການໃນເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ ຈົນກວ່ າ ເຄ່ື ອງວັດນັ້ນຈະຖືກສ້ ອມແປງແລ້ ວ.
ຣົຖແທັກຊີທຸ ກຄັນຕ້ ອງມີເຄ່ື ອງວັດແທັກຊີມີເຕ້ີ , ກ້ ອງ, ແລະເຄື່ອງຮູ ດບັດເຄຣດິດທີ່ໃຊ້ ການໄດ້ .
ການໃຫ້ ບໍລິການຂັບຣົຖແທັກຊີໂດຍບ່ໍ ມີເຄ່ື ອງວັດແທກ, ກ້ ອງ ຫື ຼ
ເຄ່ື ອງຮູ ດບັດເຄຣດິດທີ່ໃຊ້ ການໄດ້ ແຕ່ ລະອັນນ້ີ ແມ່ ນການລະເມີດກົດລະບຽບຊ້ັ ນ ບີ, ຊ່ຶ ງມີບົດລົງໂທດຕັ້ງແຕ່ ຖືກປັບ
$1,000 ສํາລັບການກະທํາຜິດຄ້ັ ງທํາອິດໄປຈົນຮອດຖືກລະງັບ ຫື ຼ ຖືກຖອນໃບອະນຸ ຍາດຂັບແທັກຊີຂອງທ່ ານ.
ກະຣຸ ນາເບ່ິ ງຕາຕະລາງບົດລົງໂທດ: https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255.
ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າມີໃບອະນຸ ຍາດຄົນຂັບຣົຖປະເພດ PFHT ຫື ຼ ແທັກຊີ ທ່ີ ໃຊ້ ການໄດ້ ,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດຂັບຣົຖໃຫ້ ບໍລິສັດໃດໆ ກໍໄດ້ ແມ່ ນບໍ່?
ບໍ່ໄດ້ . ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍແຕ່ ລະບໍລິສັດທີ່ທ່ ານເຮັດວຽກໃຫ້ ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ ບໍລິການແກ່ ບໍລິສັດນັ້ນໆ
ໃນເມືອງພອທແລນດ໌. ຍິ່ງໄປກວ່ ານັ້ນ,
ທ່ ານຕ້ ອງມີໃບອະນຸ ຍາດທ່ີ ເໝາະສົມສໍາລັບປະເພດຂອງການບໍລິການຂົນສ່ົ ງຂອງບໍລິສັດ.
ໃບອະນຸ ຍາດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າແມ່ ນໃຊ້ ການໄດ້ ຫັ ຼ ງຈາກວັນໝ
ົ ດອາຍຸ ແມ່ ນບໍ່?
່ບໍ. ທ່ ານຕ້ ອງທັງໄດ້ ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະຂໍເອົາໃບອະນຸ ຍາດໃໝ່ ກ່ ອນທ່ີ ຈະຮອດວັນໝົດອາຍຸ ຂອງທ່ ານ. ຖ້ າວ່ າ
ໃບອະນຸ ຍາດຂອງທ່ ານໝົດອາຍຸ ໃນປັດຈຸ ບັນນີ້, ໃຫ້ ເຊົາຂັບຣົຖ ແລະ
ບອກບໍລິສັດທ່ີ ທ່ ານເຮັດວຽກນໍາວ່ າທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງໄປຕ່ໍ ອາຍຸ ໃບອະນຸ ຍາດຂອງທ່ ານ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະໄດ້ ຮັບບົດລົງໂທດບໍ່ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຂັບຣົຖໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸ ຍາດທ່ີ ໃຊ້ ການໄດ້ ?

ແມ່ ນ. ບົດລົງໂທດທາງແພ່ ງຈະຖືກອອກໃຫ້ ທ່ານ ແລະບໍລິສັດຂອງທ່ ານ ຖ້ າວ່ າ
ພວກເຮົາພົບວ່ າທ່ ານຂັບຂ່ີ ຣົຖໂດຍບ່ໍ ມີໃບອະນຸ ຍາດທ່ີ ໃຊ້ ການໄດ້ ຫື ຼ
ມີໃບອະນຸ ຍາດຊຶ່ງບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍບໍລິສັດທີ່ທ່ ານເຮັດວຽກນໍາ. ຈື່ໄວ້ ວ່ າ,
ແຕ່ ລະບໍລິສັດທີ່ທ່ ານເຮັດວຽກນໍາຕ້ ອງຮັບຮອງທ່ ານໃນຄັ້ງທໍາອິດຕໍ່ໂຄງການກົດຂໍ້ບັງຄັບຂອງເມືອງພອທແລນດ໌.
ບົດລົງໂທດທາງແພ່ ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ ໃນປະມວນກົດລະບຽບຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ ບົດທີ 16.40.930.
ເພ່ື ອເບິ່ງກົດລະບຽບເມືອງ: https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈໍາເປັນຕ້ ອງໄປຮັບການກວດສອບປະຫວັດໃນທຸ ກປີບ່ໍ ?
ແມ່ ນ. ທຸ ກບໍລິສັດທີ່ທ່ ານໄດ້ ຮັບການຢ້ັ ງຢືນເພ່ື ອໃຫ້ ບໍລິການນັ້ນແມ່ ນຈໍາເປັນຕ້ ອງກວດສອບປະຫວັດທາງອາຍາ
ແລະປະຫວັດການຂັບຂີ່ຣົຖຂອງທ່ ານໃນທຸ ກປີ.
ເປັນຫຍັງການກວດປະຫວັດປະຈໍາປີຈຶ່ງຈໍາເປັນ ຖ້ າວ່ າ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າເປັນຄົນຂັບຣົຖໃນພອທແລນດ໌ຫຼາຍປີແລ້ ວ?
ກົດລະບຽບເມືອງກໍານົດວ່ າ
ຕ້ ອງໄດ້ ມີການກວດສອບປະຫວັດໃໝ່ ສໍາລັບແຕ່ ລະບໍລິສັດທີ່ທ່ ານໄດ້ ຮັບການຢ້ັ ງຢືນໃນການໃຫ້ ບໍລິການ, ໃນທຸ ກໆ 12
ເດືອນເພ່ື ອກວດຫາບັນທຶກໃໝ່ ໃດໆ ທ່ີ ອາດປາກົດມີໃນລາຍງານນັບຕ້ັ ງແຕ່ ຄັ້ງ ສຸ ດທ້ າຍທີ່ໄດ້ ເຮັດ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດນໍາໃຊ້ ການກວດສອບປະຫວັດບຸ ກຄົນຊ່ຶ ງໄດ້ ກວດຮຽບຮ້ ອຍແລ້ ວເມື່ອບ່ໍ ດົນມານ້ີ ໂດຍບໍ
ລິສັດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ, ຕໍາຫຼວດ, ຫື ຼ ເອຟບີໄອ ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບໃບອະນຸ ຍາດຣົຖຮັບຈ້ າງເອກະຊົນ ໄດ້ ບໍ່?
ມັນຂ້ຶ ນຢູ ່ ກັບເຫດການ.
ບໍລິສັດຕ້ ອງນໍາໃຊ້ ເຈ້ົ າໜ້ າທີ່ກວດສອບປະຫວັດຊຶ່ງເປັນຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງໂດຍສະມາຄົມຜູ້ ກວດສອບປະຫວັດບຸ ກ
ຄົນມືອາຊີບແຫ່ ງຊາດ (National Association of Professional Background Screeners, NAPBS).
ກົດລະບຽບເມືອງລະບຸ ວ່ າ ການກວດສອບປະຫວັດຕ້ ອງປະກອບດ້ ວຍການກວດຄົ້ນບາງຢ່ າງ.
ເບ່ິ ງກົດລະບຽບເມືອງສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດຕ່ າງໆ:
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139. ຄົນຂັບຣົຖປະເພດ PFHT ຕ້ ອງມີ
ຂ້ໍ ກໍານົດດຽວກັນ. ຕໍາຫຼວດ ແລະເອຟບີໄອສະເໜີບໍລິການກວດສອບປະຫວັດບຸ ກຄົນ,
ແຕ່ ວ່ າເຂົາເຈ້ົ າບໍ່ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງຈາກ NAPBS ແລະດ່ັ ງນັ້ນ ການກວດສອບປະຫວັດໂດຍເຂົາເຈົ້ານ້ັ ນຈຶ່ງບ່ໍ ພຽງພໍ.
ກະຣຸ ນາເບ່ິ ງເວັບໄຊ NAPBS ສໍາລັບບໍລິສັດທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງ. https://www.napbs.com/
ການກວດສອບປະຫວັດບຸ ກຄົນ ແລະປະຫວັດການຂັບຂ່ີ ໃຊ້ ເວລາດົນປານໃດ?
ຖ້ າວ່ າ ທາງເມືອງມີຄໍາສ່ັ ງ ແລະກວດກາຄືນປະຫວັດບຸ ກຄົນ ແລະປະຫວັດການຂັບຂີ່ຣົຖຂອງຄົນຂັບຣົຖ,
ມັນກໍອາດໃຊ້ ເວລາດົນເຖິງ 30 ວັນ. ເມື່ອການລາຍງານເຮັດສໍາເລັດຮຽບຮ້ ອຍແລ້ ວ ແລະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປທີ່ເມືອງ,
ເຈ້ົ າໜ້ າທີ່ຕ້ ອງກວດກາຄືນ ແລະອະນຸ ມັດລາຍງານ ກ່ ອນທ່ີ ຈະສົ່ງອີເມວແຈ້ງໃຫ້ ທ່ານ
ແລະບໍລິສັດຂອງທ່ ານຮູ ້ ເຖິງການອະນຸ ມັດ. ເມື່ອທ່ ານໄດ້ ຮັບອີເມວແຈ້ ງການອະນຸ ມັດແລ້ ວ,
ທ່ ານສາມາດມາທ່ີ ເມືອງເພ່ື ອຊື້ໃບອະນຸ ຍາດໄດ້ .
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງຮັບການທົດສອບເມື່ອໃດ?
ເມື່ອໄດ້ ຮັບອີເມວຈາກເມືອງວ່ າ ການຢ້ັ ງຢືນຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດແລ້ ວ, ທ່ ານຈະມີເວລາ 30
ວັນທີ່ຈະຕ້ ອງຜ່ ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບດ້ ວຍຄະແນນ 80% ຫື ຼ ຫຼາຍກວ່ ານັ້ນ.
ທ່ ານສາມາດຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບກ່ ອນທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບການຢັ້ງຢືນ.

ຄົນຂັບຣົຖແຕ່ ລະຄົນຕ້ ອງຜ່ ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບທຸ ກໆ 12 ເດືອນ. ເລ່ີ ມດຽວນ້ີ ໂດຍໄປທີ່ເວັບໄຊ
www.TransportationPermit.com.
ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າບໍ່ຜ່ ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະການທົດສອບຄົນຂັບຣົຖພາຍໃນ 30
ວັນນັບແຕ່ ວັນຢ້ັ ງຢືນຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ?
ໃບອະນຸ ຍາດຂອງທ່ ານຈະຖືກລະງັບຊ່ົ ວຄາວ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ ານບໍ່ສາມາດຂັບຣົຖໄດ້ , ຈົນກວ່ າທ່ ານຈະຜ່ ານການຝຶກອົບຮົມ
ແລະການທົດສອບ. ນອກຈາກນ້ີ ທ່ ານຈໍາຕ້ ອງເລີ່ມຂ້ັ ນຕອນການຢ້ັ ງຢືນຄົນຂັບຣົຖອີກຄ້ັ ງ.
ຖ້ າວ່ າ ຜູ້ ໂດຍສານຮ້ ອງຂໍເອົາຣົຖທີ່ມີທາງຂ້ຶ ນສໍາລັບຣົຖລ້ໍ ,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງໄປຮັບຜູ້ ໂດຍສານຄົນນ້ັ ນດົນປານໃດ?
ແທັກຊີ່ ແລະ TNC ມີເວລາ 30 ນາທີທ່ີ ຈະຕ້ ອງມາຮອດບ່ ອນຮັບ. ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານກໍາລັງຈະໄປຮອດຊ້ າກວ່ ານັ້ນ,
ທ່ ານຄວນໂທຣຫາຜູ້ ໂດຍສານ ແລະບອກໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າຮູ ້ ວ່າ ທ່ ານຄາດວ່ າຈະມາຮັບເມ່ື ອໃດ. ກະຣຸ ນາຮັບຮູ ້ ສະເໝີວ່ າ
ບົດລົງໂທດທາງແພ່ ງອາດຖືກອອກໃຫ້ ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານມາຮອດກາຍ 30 ນາທີ ຫັ ຼ ງຈາກໄດ້ ມີການຮ້ ອງຂໍໄປ, ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່ າ
ທ່ ານຈະໄດ້ ໂທຣຫາຜູ້ ໂດຍສານລ່ ວງໜ້ າກ່ ອນຫື ຼ ບໍ່.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າເປັນພູ ມແພ້ຕໍ່ໝາ. ມັນໂອເຄບ່ໍ ທ່ີ ຈະບອກຜູ້ ໂດຍສານວ່ າ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະຫາຄົນຂັບຣົຖຄົນໃໝ່ໃຫ້ ເຂ້ົ າເຈ້ົ າ ຖ້ າວ່ າ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າບໍ່ຕ້ ອງການຮັບເອົາໝາຂອງເຂົາເຈ້ົ າໄປນໍາ?
ບໍ່ໄດ້ . ການເປັນພູ ມແພ້ ຕໍ່ໝາ ແລະຄວາມຢ້ ານໝາບໍ່ແມ່ ນເຫດຜົນທ່ີ ສົມຄວນສໍາລັບການປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງ ຫື ຼ
ການປະຕິເສດບໍລິການໃຫ້ ແກ່ ບຸກຄົນທ່ີ ໃຊ້ ໝານໍາທາງ.
ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າກ່ ຽວພັນໃນອຸ ບັດຕິເຫດຣົຖຕໍາກັນ,
່ຶ ງ ຫື ຼ ບໍ່ຖ້ າວ່ າ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈໍາເປັນຕ້ ອງສະແດງໃບປະກັນພັຍຣົຖຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ່ໍ ຄົນຂັບຣົຖອີກຝ່າຍໜ
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ບໍລິສັດຂອງຂ້ າພະເຈົາເປັນຜູ້ ຖືປະກັນພັຍ? ຄົນຂັບຣົຖອີກຝ່າຍໜ
ຶ ງສາມາດຕິດຕໍບໍລິສັດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ
ແລະຂໍເບິ່ງໄດ້ ບໍ່?
ບັນດາຄົນຂັບຣົຖ PFHT
ທຸ ກຄົນໃນເມືອງພອທແລນດ໌ແມ່ ນຈໍາເປັນຕ້ ອງເກັບຮັກສາເຈັ້ຽສໍາເນົາຂອງປະກັນພັຍຣົຖປະເພດການຄ້ າໄວ້ ໃນຣົຖໃນ
ຂະນະໃຫ້ ບໍລິການຂັບຣົຖ. ຄົນຂັບຣົຖ TNC ຕ້ ອງເກັບຮັກສາເຈ້ັ ຽສໍາເນົາປະກັນພັຍຣົຖສ່ ວນບຸ ກຄົນເອົາໄວ້ ໃນຣົຖ
ແລະປະກັນພັຍຂອງ TNC ໄວ້ ໃນຣົຖ.
ເອກະສານປະກັນພັຍຕ້ ອງໄດ້ ຖືກເອົາໃຫ້ ແກ່ ອີກຝ່ າຍໜຶ່ງທີ່ກ່ ຽວພັນໃນອຸ ບັດຕິເຫດຣົຖຕໍາກັນ
ແລະຕ້ ອງສະແດງໃຫ້ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ທ່ີ ໄດ້ ຮັບມອບອໍານາດຂອງເມືອງພອທແລນດ໌ ຫື ຼ ຕໍາຫຼວດ ເມື່ອຮ້ ອງຂໍ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະລາຍງານຕໍ່ເມືອງພອທແລນດ໌ແນວໃດ ໃນເມື່ອຂ້ າພະເຈ້ົ າຖືກຈັບ, ຖືກຂ້ໍ ຫາ ຫື ຼ
ຖືກຕັດສິນໂທດອາຍາ; ໃນອຸ ບັດຕິເຫດຣົຖຕໍາກັນໃນຂະນະຂັບຣົຖ PFHT, ຫື ຼ ;
ໃບຂັບຂ່ີ ຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ຖືກລະງັບຊົ່ວຄາວ ຫື ຼ ຖືກຈໍາກັດດ້ ວຍເຫດຜົນໃດໆ ກໍຕາມ?
ທ່ ານສາມາດສົ່ງອີເມວໄປທ່ີ regulatory@portlandoregon.gov. ໃຫ້ ບອກວ່ າເກີດຫຍັງຂ້ຶ ນ ແລະເອົາເລກ
ໃບອະນຸ ຍາດ, ຊ່ື ແລະເບີໂທຣະສັບຂອງທ່ ານໃຫ້ ແກ່ ພວກເຮົາ.

ຜູ້ ໂດຍສານຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າສາມາດສູ ບຢາໃນຣົຖຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ບໍ່ ຖ້ າວ່ າ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າບໍ່ລັງກຽດທ່ີ ຈະດົມກິ່ນ?
ບ່ໍ ໄດ້ . ສອດຄ່ ອງຕາມກົດລະບຽບເມືອງພອທແລນດ໌ ບົດທີ 16.40, ມັນຜິດກົດໝາຍສໍາລັບໃຜກໍຕາມທ່ີ ຈະສູ ບຢາ ຫື ຼ
ສູ ດຢາ ພາຍໃນຣົຖຮັບຈ້ າງເອກະຊົນ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະໄດ້ ຮັບການອອກໃບອະນຸ ຍາດຄົນຂັບຣົຖໃບໃໝ່ຈາກເມືອງພອທແລນດ໌ ຫື ຼ
ນໍາໃຊ້ ໃບອະນຸ ຍາດຄົນຂັບຣົຖໃນປັດຈຸບັນຕ່ໍ ໄປໄດ້ ບໍ່ ຖ້ າວ່ າ
ໃບຂັບຂ່ີ ທ່ີ ອອກໃຫ້ ໂດຍຣັຖຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ຖືກລະງັບຊ່ົ ວຄາວ?
ຖ້ າວ່ າ ໃບຂັບຂີ່ຂອງທ່ ານຖືກລະງັບຊົ່ວຄາວດ້ ວຍເຫດຜົນໃດໆ ກໍຕາມ (ແມ້ ແຕ່ 1 ວັນ) ໃນລະຍະ 12 ເດືອນຜ່ ານມາ,
ທ່ ານກໍຈະບ່ໍ ມີປະຫວັດການຂັບຂີ່ທ່ີ ລາບລ່ື ນໃນລະຍະ 12 ເດືອນອີກຕ່ໍ ໄປ. ດັ່ງນັ້ນ,
ທ່ ານບໍ່ສາມາດເປັນຄົນຂັບຣົຖທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃນເມືອງພອທແລນດ໌ໄດ້ ແລະໃບອະນຸ ຍາດຂອງທ່ ານຈະຖືກປະຕິເສດ
ຫື ຼ ຖືກລະງັບ. ເມືອງພອທແລນດ໌ຕ້ ອງການໝ້ັ ນໃຈວ່ າ
ບັນດາຄົນຂັບຣົຖຮັບຈ້ າງເອກະຊົນປະກອບດ້ ວຍຄົນຂັບຣົຖທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼາຍທີ່ສຸ ດເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຍົກຕົວຢ່ າງຂອງການລະງັບຂອງກົມການຂົນສົ່ງ ລວມມີ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດຢູ ່ ແຕ່ :
ການບົກຜ່ ອງບໍ່ລາຍງານອຸ ບັດຕິເຫດຕໍ່ກົມຂົນສົ່ງ; ການບົກຜ່ ອງບໍ່ໄປປາກົດຕົວຕໍ່ສານ; ການບົກຜ່ ອງບໍ່ຈ່ າຍຄ່ າປັບ;
ການບົກຜ່ ອງບໍ່ຈ່ າຍຄ່ າລ້ ຽງດູ ລູ ກ (ລວມເຖິງ ການຈ່ າຍຄ່ າລ້ ຽງດູ ຫຼ້າຊ້ າ); ການຂັບຣົຖໃນຂະນະຢູ ່ ໃນອາການມຶນເມົາ;
ການປະຕິເສດທ່ີ ຈະຍິນຍອມທົດສອບລົມຫາຍໃຈ, ເລືອດ ຫື ຼ ຍ່ ຽວ;
ການຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈາກການກະທໍາຜິດສາມຄ້ັ ງຂ້ຶ ນໄປພາຍໃນລະຍະຫ້ າປີ; ຫື ຼ ການຖືກຕັດສິນໂທດ ແລະ/ຫື ຼ
ຣົຖຕໍາກັນສ່ີ ຄັ້ງໃນຊ່ ວງລະຍະເວລາສັ້ນໆ. ສໍາລັບ ຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ:
http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/suspreasons.aspx
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈໍາເປັນຕ້ ອງແຈ້ ງຕໍ່ກົມຂົນສົ່ງເມື່ອຂ້ າພະເຈ້ົ າປ່ຽນທີ່ຢູ ່ ບໍ່?
ແມ່ ນ. ກົມຂົນສົ່ງຣັຖອໍຣິກອນກໍານົດໃຫ້ ທ່ານຕ້ ອງແຈ້ງຕໍ່ເຂົາເຈ້ົ າພາຍໃນ 30 ວັນນັບແຕ່ ມີການປ່ ຽນທີ່ຢູ ່ ຂອງທ່ ານ,
ແລະວໍຊິງຕັນກໍານົດໃຫ້ ທ່ານຕ້ ອງລາຍງານການປ່ ຽນແປງພາຍໃນ 10 ວັນ. ຖ້ າທ່ ານບົກຜ່ ອງບໍ່ແຈ້ ງການປ່ ຽນແປງນັ້ນ,
ທ່ ານອາດຖືກໝາຍເກາະ. ເມືອງພອທແລນດ໌ກວດກາຄືນປະຫວັດການຂັບຂ່ີ ຣົຖຂອງທ່ ານ
ແລະຈະປະຕິເສດທ່ ານສໍາລັບສິດໃນການຂັບຣົຖຮັບຈ້ າງ ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານໄດ້ ລະເມີດໜ່ຶ ງຄ້ັ ງໃນລະຍະ 12 ເດືອນ ແລະ/ຫື ຼ
ໄດ້ ຖືກລະງັບອັນໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ ຽວພັນກັບການຂັບຣົຖໃນເວລາໃດໆ ກໍຕາມໃນລະຍະ 3 ປີຜ່ ານມາ. ໃຫ້ ໝ້ັ ນໃຈວ່ າໄດ້ ແຈ້ ງຕ່ໍ
ກົມຂົນສົ່ງກ່ ຽວກັບການປ່ ຽນແປງໃດໆ ທັນທີ ແລະຮັບຜິດຊອບສະເໝີໃນການຮັກສາປະຫວັດການຂັບຂ່ີ ຣົຖທີ່ດີ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມ: https://www.oregonlaws.org/ors/807.560

