
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị về các thay đổi 
được đề xuất liên quan đến giá vé và dịch vụ của Metro 
trước 5 giờ chiều Thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2020.

Ngân sách năm nay bao gồm các đề xuất về giá vé và dịch vụ có thể ảnh hưởng đến quý vị. 
Hãy tìm thông tin chi tiết về những đề xuất này cũng như thông tin bổ sung về ngân sách đề 
xuất của Chương Trình Cải Thiện Vốn [Capital Improvement Program] tại wmata.com/budget.

Tham gia buổi Gặp Mặt Cộng Đồng và Điều Trần Công Khai. 
Trao đổi với nhân viên Metro về các đề xuất tại buổi gặp mặt cộng đồng và đưa ra tuyên bố của quý vị tại 
một trong những sự kiện sau:

Thực hiện khảo sát trực tuyến tại wmata.com/budget. 
Hoàn thành khảo sát về các đề xuất và nộp ý kiến bằng văn bản.
Sau khi hoàn thành, quý vị sẽ hội đủ điều kiện tham gia chương trình rút thăm 
trúng thưởng thẻ SmarTrip® trị giá $50!

 

HOẶC

 

Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của công chúng bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hay tình trạng gia đình. 
Nếu quý vị cần các điều chỉnh đặc biệt theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật [Americans with Disabilities Act] hay dịch vụ biên dịch (miễn phí), hãy liên hệ với nhóm dự án theo số 202-962-2511 
(TTY: 202-962-2033) sớm nhất có thể trước ngày diễn ra buổi điều trần công khai.

Để biết thêm thông tin về ngân sách Năm Tài Chính 2021 của Metro bằng các ngôn ngữ khác, hãy gọi số 202-637-7000.

Thứ Hai, ngày 24 tháng 2 năm 2020
Gặp Mặt Cộng Đồng: 6 giờ chiều, Điều Trần Công Khai: 6 giờ 
30 phút chiều
Hilton Arlington
950 N. Sta� ord Street, Arlington, VA 22203
Tuyến Da Cam [Orange Line] hay Tuyến Bạc [Silver Line] 
đến Ballston-MU
Các tuyến Metrobus 1A, 1B, 2A, 10B, 22A, 22C, 23A, 23B, 23T, 
25B, 38B, các tuyến ART 41, 42, 51, 52, 53, 62, 72, 75

Thứ Ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020
Gặp Mặt Cộng Đồng: 6 giờ chiều, Điều Trần Công 
Khai: 6 giờ 30 phút chiều
Metro Points Hotel
8500 Annapolis Road, New Carrollton, MD 20784
Tuyến Da Cam [Orange Line] đến New Carrollton
Các tuyến Metrobus B24, B27, F13, G12, G14,
TheBus Tuyến 16

Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020
Gặp Mặt Cộng Đồng: 4 giờ chiều, Điều Trần Công 
Khai: 4 giờ 30 phút chiều
Tòa Nhà Trụ Sở Metro
600 5th St NW, Washington, DC 20001
Tuyến Đỏ [Red Line], Tuyến Xanh Lá [Green Line] 
hay Tuyến Vàng [Yellow Line] tới Gallery Place
Tuyến Đỏ [Red Line] tới Judiciary Sq
Các tuyến Metrobus 70, 74, 79, 80, D6, P6, X2

Ý kiến phản hồi của công chúng sẽ được cung cấp cho Hội Đồng Quản Trị của Metro vào tháng 4 năm 2020 như một 
phần trong quy trình đưa ra quyết định cuối cùng.
Các thay đổi về giá vé và dịch vụ được Hội Đồng phê duyệt sẽ bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 7 năm 2020.


