
عن العرق أو لون البشرة يتم طلب المشاركة العامة بغض النظر الاجتماعية. أو الدين أو 
الإعاقة أو الحالة أو الأصل القومي أو العمر أو الجنس لطلب تسهيلات خاصة بموجب 
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة أو خدمات الترجمة الشفوية اللغوية الأخرى )مجانا(، 
اتصل بالرقم 202-962-1082 قبل 48 ساعة على الأقل من موعد جلسة الاستماع 

العامة حتى يتمكن موظفو المترو من اتخاذ الترتيبات اللازمة.  

 انتقل إلى لمعرفة المزيد، امسح الرمز،

اجعل تجربة المترو أفضل. 
أخبرنا آراءك حول مقترحنا للميزانية. 

قدم تعليقاتك بحلول الساعة 5 مساًء يوم الأربعاء 15 مارس 2023. 

wmata.com/budget مكتوبة على الموقع شارك في الاستطلاع وقدم تعليقات 

الاجتماع 7756. 855-925-2801 وأدخل رمز للمشاركة عبر الهاتف، اتصل بالرقم  	 

شاهد أو استمع مباشرًة
 العامة شاهد أو استمع لجلسات الاستماع 

 أو wmata.com/budget مباشرًة من خلال
 YouTube.com/MetorForwardأو اتصل بالرقم 

2801-925-855، وأدخل رمز الاجتماع 7756.

الاثنين 6 مارس 2023
مقر المترو

7th Street SW 300
Washington, DC 20024

 L’Enfant Plaza محطة مترو
 ,P6,74,52,6 ,36 ,32, :مسارات المتروباص

الثلاثاء 7 مارس 2023
New Carrollton مكتب مترو

4100Garden City Drive
Hyattsville, MD 20785

 New Carrollton محطة مترو
,B24, B27, F4, F6 :مسارات المتروباص 

G12, G14, F14, T14, T18

الأربعاء 8 مارس 2023
(Meridian High Schoolمدرسة ميريديان الثانوية )

121Mustang Alley
Falls Church, VA 22043 

West Falls Church محطة مترو
28A :مسار المتروباص

الجمعة 10 مارس 2023
الخيار الافتراضي 12 مساًء

للمترو على الرقم 202-637-1328. المفضلة، اتصل بخط خدمة العملاء مقترح الميزانية الخاص بنا بلغتك للحصول على معلومات إضافية حول 

شخصًيا أو افتراضًيا شارك في جلسة الاستماع العامة 

الاستماع العامة. الساعة 5 مساًء في اليوم السابق لجلسة بحلول speak@wmata.com رسالة إلكترونية إلى للمشاركة عبر مكالمة فيديو، أرسل   	 
يحتوي على لقاء مفتوح. باستثناء الخيار الافتراضي الذي لا اللقاءات المفتوحة في الساعة 5 مساًء، شخصًيا في الساعة 6 مساًء. تبدأ تبدأ كل 	 

جلسات الاستماع العامة   

 أو WMATA.COM/BUDGETانتقل إلى اتصل 
بالرقم 202-637-1328.

تتضمن ميزانيتنا للسنة الماليةFY24(2024 للميزانية والخدمات لمواصلة إحراز تقدم في خدمة عملاء المترو، وكفاءة الحافلات والسكك الحديدية، 
وجهود الاستدامة. سيتم تقديم ملاحظاتك إلى مجلس2023 الإدارة في مارس كجزء من عملية اتخاذ القرار النهائية. اطلع على المقترحات على الموقع 

.wmata.com/budget


