
      عبر الفيديو: 

ا عبر البريد اإللكتروني speak@wmata.com بحلول الساعة 5 مساًء يوم األربعاء  ا. سّجل مسبقً مطلوب التسجيل مسبقً
الموافق 8 فبراير 2023.

      عبر الهاتف: 

اتصل على الرقم 2801-925-855 خالل جلسة االستماع وأدِخل رمز االجتماع 4773.

حضور جلسة استماع عامة يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023 في تمام الساعة 6:30 مساًء. يمكنك المشاركة شخصيًا أو عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف.
ا في:        شخصيً

Northern Virginia Transportation Commission
 2300 Wilson Blvd., First Floor Conference Room

Arlington, Virginia

من الساعة 6 مساًء

لقد وضعنا خطتنا اإلستراتيجية الجديدة — Your Metro, the Way Forward — لتوجيه إستراتيجية Metro واإلجراءات المتعلقة بها على مدار السنوات الخمسة القادمة وما 
بعدها بينما نعمل على عوامل التنمية لتلبية االحتياجات المتغيرة لعمالئنا وموظفينا. يمكنك االطالع على الخطة على الموقع اإللكتروني wmata.com/strategicplan وإطالعنا 

على مالحظاتك.

سيتم تقديم مالحظات العامة إلى مجلس إدارة Metro كجزء من عملية اتخاذ القرار النهائية.
لتلقي معلومات إضافية بشأن خطتنا اإلستراتيجية بلغتك المفضلة، يرجى االتصال بخط خدمة العمالء في Metro على الرقم 202-637-1328 .

يتم طلب مشاركة العامة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو النوع أو الدين أو اإلعاقة أو الحالة األسرية. سيتم توفير الترجمة بلغة اإلشارة 
األمريكية. لطلب تسهيالت أخرى بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )Americans with Disabilities Act(، أو خدمات الترجمة الفورية األخرى )مجانًا(، 

اتصل بمكتب سكرتير مجلس اإلدارة على الرقم 2511-962-202 )عبر خدمة الهاتف النصي: 2033-962-202( أو أرسل رسالةً عبر البريد اإللكتروني 
speak@wmata.com في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن Metro من اتخاذ الترتيبات الالزمة قبل موعد جلسة االستماع العامة. 

 شاهد جلسات االستماع االفتراضية أو استمع إليها مباشرةً على الموقع اإللكتروني YouTube.com/MetroForward أو عبر االتصال على 
الرقم2801-925-855 وإدخال رمز االجتماع 4773.

 لمعرفة المزيد، امسح الرمز ضوئيًا، ثم انتقل إلى 
 WMATA.COM/STRATEGICPLAN أو اتصل على الرقم

.202-637-1328 

قم بإجراء استطالع الرأي وقدم تعليقات مكتوبة عبر اإلنترنت بحلول الساعة 5 مساًء يوم الثالثاء الموافق 14 فبراير 2023.

نريد أن نصبح الوجهة األكثر موثوقية في المنطقة 
لنقل المزيد من األشخاص بشكل آمن ومستدام.

 قدم مساهمتك في خطتنا اإلستراتيجية 
لتحقيق ذلك.


