Giúp chúng tôi tìm thời gian.
Metro muốn biết ý kiến phản hồi của quý vị về việc điều chỉnh
Giờ Hoạt Ðộng của Metrorail.
Cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị
về những đề xuất này trước 5:00 p.m.
thứ Ba, ngày 25 tháng 10 nãm 2016.

Giờ hoạt động mới đề xuất của Metrorail
ÐỀ XUẤT #1
Thứ Hai - Thứ Nãm 5:00 a.m. - nửa đêm
lunes-jueves
medianoche

ÐỀ XUẤT #2

ÐỀ XUẤT #3

ÐỀ XUẤT #4

5:00 a.m. – 11:30 p.m.

5:00 a.m. – 11:30 p.m.

5:00 a.m. - nửa đêm

medianoche

Thứ Sáu

5:00 a.m. - nửa đêm

5:00 a.m. - nửa đêm.

5:00 a.m. – 1:00 a.m.

5:00 a.m. – 3:00 a.m.

Thứ Bảy

7:00 a.m. - nửa đêm

7:00 a.m. - nửa đêm

7:00 a.m. – 1:00 a.m.

9:00 a.m. – 3:00 a.m.

8:00 a.m. – 11:00 p.m.

Trýa – 11:00 p.m.

viernes

sábado

Chủ Nhật
domingo

medianoche

medianoche

medianoche

medianoche

7:00 a.m. – 10:00 p.m. 7:00 a.m. – 11:30 p.m.

Để biết thêm về các dự án này, bao gồm các chi tiết về
công việc sẽ được thực hiện khi hệ thống Metrorail
đóng cửa, tại địa chỉ:

wmata.com/hours

Tham gia khảo sát trực tuyến tại
wmata.com/hours.
Gửi email và cho biết ý kiến bằng vãn
bản đến writtentestimony@wmata.com.
Góp ý kiến phản hồi trực tiếp cho nhân
viên tại các trạm Metrorail khác nhau.
Ngày, giờ và địa điểm được liệt kê trên
wmata.com/hours.
Giờ mở cửa tham gia (bất kỳ lúc nào từ
trưa đến 9:00 p.m.) và điều trần công cộng
(bất kỳ lúc nào từ 12:30 đến 10:00 p.m.) tại
Vãn Phòng Chính của Metro, 600 5th St
NW, Washington DC vào Thứ Nãm,
ngày 20 tháng 10 nãm 2016.
Ý kiến cộng đồng sẽ được trình lên Ban Giám
Ðốc của Metro vào tháng 12 nãm 2016 như là
một phần trong quy trình quyết định cuối cùng.
Ðể biết thêm thông tin bằng ngôn ngữ ưu tiên
của quý vị, hãy gọi số 202-637-7000.

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 đinh. Nếu quý vị yêu cầu tiện nghi đặc biệt theo Ðạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật hoặc dịch vụ thông dịch (miễn phí), hãy liên lạc nhóm
dự án theo số 202-962-2511 (TTY: 202-962-2033) ít nhất 48 giờ trước ngày điều trần công cộng.

