
      Bằng video: 
Quý vị cần đăng ký trước. Đăng ký trước qua email speak@wmata.com vào trước  
5 giờ chiều thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023.

      Bằng điện thoại: 
Gọi đến 855-925-2801 trong thời gian điều trần và nhập mã cuộc họp 4773.

Tham dự phiên Điều Trần Công Khai vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Năm ngày 9 tháng 2 năm 2023. Quý vị có thể tham 
dự trực tiếp, trực tuyến hoặc bằng điện thoại.
      Tham dự trực tiếp tại:
Northern Virginia Transportation Commission
2300 Wilson Blvd., First Floor Conference Room 
Arlington, Virginia
Giờ vào cửa bắt đầu tlúc 6 giờ chiều.

Kế hoạch chiến lược mới của chúng tôi — Your Metro, the Way Forward (Metro Của Quý Vị, Con Đường 
Hướng Đến Tương Lai) — được xây dựng để định hướng cho chiến lược và hành động của Metro trong hơn 
5 năm tiếp theo, giai đoạn chúng tôi nỗ lực phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhân viên của 
chúng tôi. Xem xét kế hoạch tại wmata.com/strategicplan và cho chúng tôi biết phản hồi của quý vị.

Phản hồi của công chúng sẽ được cung cấp cho Ban Giám Đốc Metro như một phần của quy trình ra quyết định cuối cùng.
Để biết thêm thông tin về kế hoạch chiến lược của chúng tôi bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị, hãy gọi đến đường dây Dịch 
Vụ Khách Hàng của Metro theo số điện thoại 202-637-1328.

Chào mời công chúng tham gia công khai bất kể sắc tộc, màu da, quốc tịch gốc, tuổi 
tác, giới tính, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng gia đình. Metro sẽ cung cấp 
dịch vụ phiên dịch ASL. Để yêu cầu các hỗ trợ khác theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật 
(Americans with Disabilities Act), hoặc dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ khác (miễn phí), liên 
hệ Văn Phòng Thư Ký Ủy Ban (Office of the Board Secretary) theo số 202-962-2511  
(TTY: 202-962-2033) hoặc gửi tin nhắn đến email speak@wmata.com sớm nhất có thể, 
để Metro có thể tiến hành sắp xếp cần thiết trước ngày diễn ra phiên điều trần công khai.

Xem hoặc nghe trực tiếp phiên Điều Trần Công Khai tại YouTube.com/MetroForward hoặc qua số điện thoại  
855-925-2801, mã cuộc họp 4773.

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM, QUÉT MÃ, TRUY CẬP WMATA.COM/
STRATEGICPLAN HOẶC GỌI ĐẾN SỐ 202-637-1328.

Tham gia khảo sát và đưa ra nhận xét bằng văn bản trực tuyến trước 5 giờ chiều thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2023.

Chúng tôi muốn là phương tiện đáng tin cậy của 
khu vực để càng nhiều người hơn được di chuyển 
một cách an toàn và bền vững.
Hãy cho biết ý kiến đóng góp của quý vị về kế 
hoạch chiến lược của chúng tôi để chúng tôi thực 
hiện điều này.


