
Cho Metro biết ý kiến phản hồi của quý vị về đề xuất thay đổi dịch vụ xe buýt!

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến phản hồi của quý vị trực tuyến hoặc trực tiếp trao đổi với chúng tôi.

Truy cập wmata.com/bus để điền vào khảo sát và 
cho ý kiến. Hạn chót là 5 giờ chiều Thứ Hai, ngày 7 
tháng 10 năm 2019.

Tới trụ sở chính của Metro, 600 5th St NW, Washington DC, vào Thứ Tư, ngày 2 
tháng 10. Cuộc gặp mặt cộng đồng bắt đầu vào lúc 4 giờ 30 phút chiều và kết 
thúc lúc 6 giờ 30 phút tối. Phiên điều trần công khai bắt đầu lúc 4 giờ 30 phút 
chiều và kết thúc lúc 6 giờ 30 phút tối hoặc đến khi người phát biểu cuối cùng 
đã nêu ý kiến. Chỉ nhận đăng ký phát biểu tại chỗ.

District of Columbia
42, 43 Mount Pleasant 
74 Convention Center - Southwest Waterfront
S2, S4 16th Street 
S9 MetroExtra 16th Street Limited

Maryland
B29 Crofton - New Carrollton

Virginia
3Y Lee Highway - Farragut Square*
7F, 7Y Lincolnia - North Fairlington*
* Metro đang muốn thu thập ý kiến phản hồi của công chúng trong quá trình đưa 
ra quyết định liên quan đến các đề xuất thay đổi tuyến 3Y và 7Y. Các đề xuất này 
không phải là một phần của quá trình điều trần công khai.

Thông tin chi tiết về các đề xuất thay đổi này có tại wmata.com/bus.

Chúng tôi muốn xin ý kiến công chúng bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, 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 
(Americans with Disabilities Act) hoặc dịch vụ thông dịch (miễn phí), hãy liên hệ với nhóm dự án theo số 202-962-2511 
(TTY: 202-962-2033) ít nhất 48 giờ trước ngày diễn ra phiên điều trần công khai.


