
Chúng tôi sẽ không tăng giá hay cắt giảm dịch vụ.
Để cân bằng ngân sách của Metro trong năm tài chính tới, Metro đang tìm kiếm nguồn 
tài trợ bổ sung từ chính quyền Quận Columbia, Maryland và Virginia trong khi tiếp tục 
thực hiện các hành động cắt giảm chi phí và tăng doanh thu kinh doanh. Ngân Sách 
Năm Tài Chính 2019 của Metro tập trung vào việc mang lại trải nghiệm đi lại thuận 
tiện hơn cho quý vị. Là một phần trong ngân sách, Chương Trình Phát Triển Nguồn 
Vốn của Metro đầu tư $1.3 triệu để cải thiện sự an toàn, tái xây dựng hệ thống Metro và 
nâng cao độ tin cậy của các mạng lưới đường sắt và xe buýt hiện tại. Chương Trình 
cũng tài trợ việc triển khai các chuyến tàu và xe buýt mới, nâng cấp ga tàu và bến xe 
buýt cũng như thực hiện các cải tiến quan trọng khác. 
Để có thêm thông tin, hãy truy cập wmata.com/budget.

* Ngày tháng có thể thay đổi do thời tiết. Xem trên trang wmata.com/budget để biết thông tin về 
bất kỳ sự thay đổi lịch trình cần thiết nào. 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. Địa điểm diễn ra phiên điều trần công cộng và các địa điểm liên lạc đều có lối 
đi dành cho xe lăn. Nếu quý vị có yêu cầu điều chỉnh đặc biệt theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật, 
hãy gọi đến số 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) ít nhất 48 giờ trước khi diễn ra phiên điều trần 
công cộng. Để được hỗ trợ về ngôn ngữ, như thông dịch viên hoặc thông tin bằng ngôn ngữ khác, 
vui lòng gọi đến số 202-962-2582 ít nhất 48 giờ trước ngày diễn ra phiên điều trần công cộng. 

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị về ngân sách 
được đề xuất cho Năm Tài Chính 2019 trước 5 giờ 
chiều Thứ Hai, ngày 05 tháng 02.

Nêu ý kiến của quý vị tại wmata.com/budget hoặc

Tham dự Phiên Điều Trần Công Cộng vào 6 giờ chiều Thứ Tư, ngày 
31 tháng 01. (mở cửa tham quan bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút chiều) tại 
Metro Headquarters, 600 5th Street NW, Washington DC 20001.

Metro mong muốn được lắng nghe 
ý kiến của quý vị về ngân sách 
Năm Tài Chính 2019 của Metro.


