ስለታቀደው የሜትሮ የዋጋ እና የአገልግሎት ለውጦች ምን እንደሚያስቡ
ከመጋቢት 2 ቀን 2020 ዓ.ም. ከ5 p.m. በፊት ያስታውቁን።
የዚህ ዓመት በጀት በእርስዎ ላይ ተጽዕኖ ሊያመጡ የሚችሉ የዋጋ እና የአገልግሎት ጽንሰ ሀሳቦችን ያካትታል። ስለ እነዚህ ጽንሰ
ሀሳቦች መረጃ ለማግኘት እና ስለታቀደው የካፒታል ማሻሻያ ፕሮግራም በጀት ተጨማሪ ሰፋ ያለ መረጃ
በ wmata.com/budget ድህረ ገጽ ላይ ያገኛሉ።
ጥናቱን በኦንላይን በ wmata.com/budget ድህረ ገጽ ይሙሉ።
ስለ ጽንሰ ሀሳቦቹ ጥናቱን ሞልተው አስተያየትዎን በጽሁፍ ይላኩ።
ከጨረሱ በኋላ የ$50 SmarTrip® ካርድ ለማሸነፍ ውድድር ውስጥ ለመግባት ብቁ ይሆናሉ!
ወይም

በህዝብ ስብሰባ እና የህዝብ መደመጥ ዝግጅት ይካፈሉ።
ስለ ጽንሰ ሀሳቡ በህዝብ ስብሰባ ዝግጅት ላይ ከሜትሮ ሠራተኞች ጋር ይነጋገሩ እና አስተያየትዎን ከእነዚህ ዝግጅቶች በአንዱ ይስጡ:
ሰኞ፣ የካቲት 24 ቀን 2020 ዓ.ም.
የህዝብ ስብሰባ: 6 p.m., የህዝብ መደመጥ: 6:30 p.m.
Hilton Arlington
950 N. Stafford Street, Arlington, VA 22203
ኦሬንጅ ወይም ሲልቨርr መስመር ወደ Ballston-MU
ሜትሮ አውቶቡስ መስመሮች 1A, 1B, 2A, 10B, 22A, 22C, 23A,
23B, 23T, 25B, 38B, ART routes 41, 42, 51, 52, 53, 62,
72, 75

ማክሰኞ፣ የካቲት 25 ቀን 2020 ዓ.ም.
የህዝብ ስብሰባ: 6 p.m.፣ የህዝብ መደመጥ: 6:30 p.m.
Metro Points Hotel
8500 Annapolis Road, New Carrollton, MD 20784
ኦሬንጅ መስመር ወደ New Carrollton
ሜትሮአውቶቡስ መስመሮች B24, B27, F13, G12, G14,
የአውቶቡስ መስመር 16

እሮብ፣ የካቲት 26 ቀን 2020 ዓ.ም.
የህዝብ ስብሰባ: 4 p.m.፣ የህዝብ መደመጥ: 4:30 p.m.
Metro Headquarters Building
600 5th St NW, Washington, DC 20001
ቀይ፣ አረንጓዴ ወይም ቢጫ መስመር ወደ Gallery
Place

ቀይ መስመር ወደ Judiciary Sq
ሜትሮ አውቶቡስ መስመሮች 70, 74, 79, 80, D6, P6, X2

የህዝብ አስተያየት የመጨረሻ ውሳኔ መስጫ ሂደት ሚያዚያ 2020 ዓ.ም. ለሜትሮ የቦርድ ድሬክተሮች ይቀርባል። ማንኛውም በቦርድ የጸደቀ የዋጋ ወይም የአገልግሎት
ለውጦች ሀምሌ 1 ቀን 2020 ዓ.ም. ወይም አካባቢ ይጀምራል።

ስለሜትሮ የ 2021 ዓ.ም. በጀት በሌሎች ቋንቋዎች የበለጠ መረጃ ለማግኘት በስልክ ቁጥር 202-637-7000 ይደውሉ።
የህዝብ ተሳትፎ የዘር፣ የቀለም፣ የብሄር፣ የዕድሜ፣ የፆታ፣ የኃይማኖት፣ የአካል ጉዳተኝነት ወይም የቤተሰብ ሁኔታን ሳይለይ ይጠየቃል። በአሜሪካኖች የአካል ጉዳተኞች ድንጋጌ መሠረት ልዩ እንክብካቤ ወይም የትርጉም አገልግሎት (በነፃ)
የሚያስፈልግዎት ከሆነ፣ በተቻለ መጠን ከመደመጥ ቀኑ በፊት ለፕሮጀክት ቡድኑ በ202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) ይደውሉ፡፡

