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Làm cho tuyến Metro trở nên tốt hơn
Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị về đề
xuất ngân sách của chúng tôi. 

Cung cấp nhận xét của quý vị trước 5 giờ chiều. Thứ tư, ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Tham gia khảo sát và cung cấp nhận xét bằng văn bản tại wmata.com/budget

Tham gia Phiên điều trần công khai trực tiếp hoặc trực tuyến

• Để tham gia qua điện thoại, hãy gọi 855-925-2801 và nhập mã cuộc họp 7756.
• Để tham gia qua video, hãy gửi email speak@wmata.com trước 5 giờ chiều. một ngày trước Phiên điều trần công khai.
• Tất cả các Phiên điều trần Công khai trực tiếp bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Open House bắt đầu lúc 5 giờ chiều, ngoại trừ 

trực tuyến không có Open House.

Xem hoặc nghe trực tiếp
Xem hoặc nghe các phiên điều trần công 
khai trực tiếp tại wmata.com/budget hoặc
YouTube.com/MetroForward hoặc gọi
855-925-2801, nhập mã cuộc họp 7756.  

Thứ ba, ngày 6 tháng 3 năm 2023
Trụ sở tàu điện ngầm
300 7th Street SW
Washington, DC 20024
L’Enfant Plaza Metro Station
Tuyến tàu điện ngầm: 32, 36, 52,
74, P6

Thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023
New Carrollton Metro Office
4100 Garden City Drive
Hyattsville, MD 20785
New Carrollton Metro Station
Tuyến tàu điện ngầm: B24, B27, F4,
F6, G12, G14, F14, T14, T18

Thứ tư, ngày 8 tháng 3 năm 2023
Meridian High School
121 Mustang Alley
Falls Church, VA 22043
West Falls Church Metro Station
Tuyến tàu điện ngầm: 28A

Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023
Trực tuyến lúc 12 giờ chiều

Để biết thêm thông tin về đề xuất ngân sách của chúng tôi bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị, hãy gọi cho đường dây
Dịch vụ Khách hàng của Metro theo số 202-637-1328.

Ngân sách Năm tài chính 2024 (FY24) của chúng tôi bao gồm một số đề xuất về giá vé và dịch vụ để tiếp tục đạt được tiến 
bộ đối với dịch vụ khách hàng của Metro, năng xuất xe buýt và đường sắt, và các nỗ lực bền vững. Phản hồi của quý vị sẽ 
được cung cấp cho Ban Giám đốc của chúng tôi vào tháng 3 năm 2023 thuộc một phần của quá trình ra quyết định cuối 
cùng. Xem xét các đề xuất tại wmata.com/budget.

Sự tham gia của công chúng được khuyến khích bất kể 
chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính, 
tôn giáo, khuyết tật hoặc tình trạng gia đình. Để yêu cầu chỗ 
ở đặc biệt theo Đạo luật về Người khuyết tật hoặc các dịch vụ 
phiên dịch ngôn ngữ khác (miễn phí), liên hệ 202-962-1082 ít 
nhất 48 giờ trước ngày điều trần để Metro có thể thực hiện 
các sắp xếp cần thiết.


