
የበለጠ ለመረዳት፤ ኮዱን በስልኮ ስካን ያድርጉ።  
ወደ WMATA.COM/BUDGET ይሂዱ ወይንም 
በ 202-637-1328.ላይ ይደውሉ

የሜትሮ አገልግሎቶን የተሻለ ያድርጉ። 
ስለ የበጀት ፕሮፖዛላችን ምን እንደሚያስቡ ይንገሩን።  

አስተያየቶን እስከ ከሰአት በኋላ 5 ሰዓት ድረስ ይስጡ። እሮብ፣ መጋቢት 15፣ 2023 (እ.ኤ.አ) 

የዳሰሳ ጥያቄዎቹን ይውሰዱና የፅሁፍ አስተያየቶን በ wmata.com/budget ላይ ይስጡ።  
በሕዝብ ችሎት ላይ በአካልም ሆነ በድህረገጽ አማካኝነት ይሳተፉ፡፡
• በስልክ ለመሳተፍ፣ በ 855-925-2801 ላይ ደውለው እና የስብሰባ ሚስጥር ቁጥር 7756 ያስገቡ። 
• በቪዲዮ ለመሳተፍ፤ ከክፍት ችሎቱ አንድ ቀን በፊት ከሰአት በኋላ 5 ሰዓት ላይ በ talk@wmata.com ኢሜይል ይላኩ። 
• ህዝባዊ ችሎቶች በአካል ይጀመራሉ። በ 6 ፒ.ኤም. ክፍት ቤቶች በ 5 ፒ.ኤም ይጀምራሉ p.m., ከምናባዊው አማራጭ በስተቀር ክፍት ቤት የለም።

በቀጥታ ስርጭት ይመልከቱ ወይም ያዳምጡ
የክፍት ችሎቶችን ይመልከቱ ወይም ያዳምጡ
በቀጥታ በwmata.com/budget ላይ ወይንም
YouTube.com/MetroForward ወይንም 
8በ855-925-2801 በመደወል፤ የስብሰባውን 
ሚስጥር ቁጥር 7756 ያስገቡ። 

ሰኞ፣ መጋቢት 6፣ 2023 (እ.ኤ.አ)
የሜትሮ ዋና መስሪያቤት 
300 7th Street SW
Washington, DC 20024
L'Enfant Plaza የሜትሮ ጣቢያ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመሮች; 
32, 36, 52, 74, P6

ማክሰኞ፣ መጋቢት፣ 2023 (እ.ኤ.አ)
ኒው ካርልትን (New Carrollton) ሜትሮ ቢሮ
4100 Garden City Drive
Hyattsville, MD 20785
ኒው ካርልትን (New Carrollton) የሜትሮ ጣቢያ 
የሜትሮ አውቶቡስ መስመሮች; B24, B27, F4, F6
G12, G14, F14, T14, T18

ረቡዕ፣ መጋቢት 8 ቀን 2023 (እ.ኤ.አ)
ሜሪዲያን (Meridian) ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
121 Mustang Alley
Falls Church, VA 22043
ዌስት ፎልስ (West Falls) ቤተክርስቲያን የሜትሮ ጣቢያ
የሜትሮ አውቶቡስ መስመሮች 28A

አርብ፣ መጋቢት 10፣ 2023 (እ.ኤ.አ)
12:00 ምናባዊ አማራጭ

በመረጡት ቋንቋ ስለ የበጀት ፕሮፖዛል የበለጠ መረጃ ለማግኘት፤ በ202-637-1328 የሜትሮ ደንበኞች አገልግሎት መስመር ይደውሉ። 

የእኛ የ2024 (እ.ኤ.አ) የበጀት ዓመት በጀት፤ የተለያዩ የታሪፍ እና የአገልግሎት ፕሮፖዛሎችን  ለማሻሻል እየተደረገ ያለውን የስራ ሂደት ለማስቀጠል  የሜትሮ 
ደንበኞች አገልግሎት፣ የአውቶቢስና የባቡር ቅልጥፍና እና የዘላቂነትን  ጥረቶችን አካቷል። የእርስዎ አስተያየት በመጋቢት 2023 (እ.ኤ.አ)  ለዳይሬክተሮች ቦርድ 
ለሚቀርበው የመጨረሻው የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት አካል ይሆናል፡፡ በ wmata.com/budget. ላይ ያሉትን ፕሮፖዛሎች ገምግሟቸው። 

የህዝብ ተሳትፎ ዘር፣ ቀለም ፣የብሄር መሰረት ፣ ዕድሜ፣ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ የአካል 
ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ ሁኔታ ሳይለይ ያስፈልጋል። በአሜሪካን ዜጎች ስር ልዩ 
የማረፊያ አገልግሎትን ለመጠየቅ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ወይም የሌላ ቋንቋ ትርጉም 
አገልግሎቶች (በነጻክፍያ)፤ በ202-962-1082 ፤  ቢያንስ ከችሎቱ 48 ሰዓታት በፊት 
በመደወል፤ የችሎቱ ቀን የሜትሮ ጣቢያው አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርግ ያነጋግሩ፡፡ 


