
Để biết thêm thông tin về những đề xuất này, 
truy cập wmata.com/hearings

Metro muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về các 
đề xuất thay đổi quy định đậu xe và giá vé giờ 
cao điểm trong các sự kiện khu vực.

Trong nỗ lực bù lại chi phí và đáp ứng các xu hướng của thị trường, 
Metro đang đề xuất những thay đổi sau:
• Các thay đổi về đậu xe. Gói đề xuất bao gồm điều chỉnh phí đậu xe, giờ hoạt động và công nghệ. Gói đề 

xuất này bao gồm điều chỉnh khung giờ phí đậu xe được thanh toán để song hành với giờ hoạt động của 
Metrorail; tính phí đậu xe theo ngày trong tuần cho Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ liên bang và/hoặc ngày có 
các sự kiện khu vực lớn; các lựa chọn thanh toán mới như thông qua ứng dụng di động hoặc hệ thống đặt 
chỗ trực tuyến; và phí đậu xe nhiều ngày.

• Giá vé tàu điện giờ cao điểm trong những sự kiện khu vực có quy mô lớn. Đề xuất bao gồm tính giá 
vé tàu điện giờ cao điểm vào những ngày cần nhiều dịch vụ và trợ giúp vận hành bổ sung để hỗ trợ những 
sự kiện khu vực có quy mô lớn, như ngày Độc Lập hoặc ngày Lễ Nhậm Chức Tổng Thống.

Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì về những đề xuất này chậm nhất 
vào 9 giờ sáng, Thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Thực hiện các khảo sát về từng đề xuất và cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị tại wmata.com/
hearings.

Tham dự sự kiện mở lúc 5 giờ 30 phút chiều và Phiên Điều Trần Công Cộng 
vào 6 giờ tối Thứ Ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại Metro Headquarters, 
600 5th Street, NW Washington, DC, 20001

Ý kiến phản hồi của công chúng về cả hai đề xuất này sẽ được trình lên Ban Giám Đốc của Metro như là một 
phần trong quy trình đưa ra quyết định cuối cùng. Hai đề xuất này sẽ được cân nhắc riêng rẽ và bất kỳ thay đổi 
nào được Ban Giám Đốc phê duyệt sẽ bắt đầu được triển khai vào năm 2019.

Chúng tôi khẩn khoản đề nghị cộng đồng tham gia bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc 
tình trạng gia đình. Nếu quý vị yêu cầu các điều chỉnh đặc biệt theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật hoặc dịch vụ phiên dịch (miễn phí), hãy liên lạc 
với nhóm dự án theo số 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) càng sớm càng tốt trước phiên điều trần công cộng.


