ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH FY18
(NĂM TÀI CHÍNH 2018)
Đối với năm tài chính 2018, "Kiểm tra Thực tế" đề xuất ngân sách của Tổng Giám Đốc Wiedefeld
đã nhận thấy một khoản chênh lệch $290 triệu - lớn hơn so với những năm gần đây do chi
phí vận hành và duy trì hệ thống tăng và số người đi xe giảm. Đối mặt với thách thức tài chính
nghiêm trọng này, Ban Giám Đốc của Metro phải xem xét tất cả các lựa chọn có sẵn để cân
bằng ngân sách.

Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì!
Hãy tham gia khảo sát trực tuyến tại wmata.com/budget hoặc tham dự ngày mở cửa tham quan
từ 4:30-6:30 giờ chiều và phiên điều trần công cộng bắt đầu từ 5:00 giờ chiều tại trụ sở chính
của Metro, 600 5th Street NW, Washington DC vào thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2017. Đăng ký
phát biểu chỉ được thực hiện tại chỗ và sẽ đóng vào lúc 9:00 giờ tối. Hãy đưa ra ý kiến phản hồi
của quý vị muộn nhất vào 9:00 giờ sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2017.
Ý kiến phản hồi của cộng đồng sẽ được trình lên Ban Giám Đốc của Metro vào tháng Ba năm
2016 như là một phần trong quy trình đưa ra quyết định cuối cùng. Bất kỳ sự thay đổi nào về dịch
vụ hay giá vé được Ban Giám Đốc phê duyệt sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Chúng tôi kính 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 tiện nghi đặc biệt theo
Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật hoặc dịch vụ thông dịch (miễn phí), hãy liên lạc với nhóm dự án theo
số 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) ít nhất 48 giờ trước ngày điều trần công cộng.

