Giữ Metro An Toàn, Đáng Tin Cậy và Giá Cả Phải Chăng

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị về
Ngân Sách Năm Tài Chính 2020 của Metro.
Là một phần trong ngân sách Năm Tài Chính 2020, một số điều chỉnh đã được Metro đề xuất nhằm cung cấp dịch vụ
và giá trị tốt hơn cho các hành khách hiện tại cũng như thu hút khách hàng mới, bao gồm:
Mở rộng thời gian phục vụ vào giờ cao điểm các ngày trong tuần

Tăng cường và giảm giá các sản phẩm vé thông hành

Mở rộng dịch vụ trên các tuyến Vàng và Đỏ

Chạy tất cả các tàu 8 toa

Giới thiệu giá vé cố định $2 vào cuối tuần trên Metrorail
Truy cập wmata.com/budget để biết thêm thông tin về các điều chỉnh được đề xuất này cũng như Chương Trình Cải Thiện Vốn và Kế Hoạch
Chiến Lược.
Để cung cấp thông tin phản hồi, hãy truy cập wmata.com/budget hoặc tham dự sự kiện tiếp cận tự do/phiên điều trần công cộng:
Thứ Ba ngày 29 tháng 1 năm 2019
Tòa Nhà Trụ Sở Metro
600 5th Street, NW
Washington, DC 20001
Sự Kiện Tiếp Cận Tự Do 5 giờ 30 phút chiều
Phiên Điều Trần Công Cộng 6 giờ tối

Thứ Tư ngày 30 tháng 1 năm 2019
Trung Tâm Nghệ Thuật Durant
1605 Cameron Street
Alexandria, VA 22314
Sự Kiện Tiếp Cận Tự Do 6 giờ tối
Phiên Điều Trần Công Cộng 6 giờ 30 phút tối

Thứ Năm ngày 31 tháng 1 năm 2019
Thư Viện Greenbelt
11 Crescent Road
Greenbelt, MD 20770
Sự Kiện Tiếp Cận Tự Do 6 giờ tối
Phiên Điều Trần Công Cộng 6 giờ 30 phút tối

Vui lòng cung cấp ý kiến phản hồi của quý vị trước 5 giờ chiều Thứ Ba ngày 5 tháng 2 năm 2019.
Ý kiến phản hồi của công chúng sẽ được trình lên Hội Đồng Quản Trị Metro vào tháng 3 năm 2019 như là một phần trong quy trình đưa ra quyết định cuối cùng. Các thay đổi về giá vé hoặc dịch
vụ được Hội Đồng phê duyệt sẽ bắt đầu vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Chúng tôi đặc biệt kêu gọi cộng đồng tham gia bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, 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 hoặc
các dịch vụ thông dịch (miễn phí), hãy liên lạc với nhóm dự án theo số 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) càng sớm càng tốt trước ngày diễn ra phiên điều trần công cộng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập wmata.com/budget.

