THÔNG BÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN
TRƯỚC CÔNG CHÚNG
Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Đô Thị của Quận Harris, TX (METRO)

Đây là thông báo về việc Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Đô thị Quận Harris, TX
(METRO) sẽ tổ chức một buổi điều trần vào lúc 12 giờ trưa, ngày thứ Ba 28 tháng Năm năm 2019 nhằm
đón nhận ý kiến của công chúng về đề xuất các thay đổi vào tháng Tám năm 2019. Các thay đổi dịch vụ
được đề xuất bao gồm:
Bố trí lại lộ trình cho các tuyến 3, 6, 11, 20, 51, 52, 54, 79, 160, 161, 162; Thay đổi lịch trình các tuyến 28,
32, 47, 49, 82, 87, 214, 217, 221, 222, 228, 236, 244, 246, 247, 248, 249 298; Thay đổi lịch trình cho hành
khách đến các khu học chánh (sẽ được xác định sau); và triển khai các tuyến mới 79 Irvington, Northeast
Late Night Connector và Lone Star Shuttle Connector.
Copy bản đồ các tuyến được đề xuất và lịch trình hiện sẵn có sẽ được cung cấp vào ngày thứ Ba 14 tháng
Năm năm 2019 để công chúng xem xét qua trực tuyến và tại địa điểm sau:
Toà Nhà Hành Chính METRO - 1900 Main Street, Houston, TX, 77002 từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều các
ngày làm việc trong tuần
Buổi điều trần sẽ được tổ chức tại tầng 2, Phòng quản trị tại 1900 Main Street, Houston, TX (cho các tuyến
METRO 6, 11, 32, 44, 51, 52, 54, 82, 85, 102, 137, 160, 161, 162, 249 và METRORail).
NHỮNG CÁCH ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO CÁC THAY ĐỔI DỊCH VỤ
•

Tham dự buổi điều trần công khai vào ngày 28 tháng Năm năm 2019.

•

Gửi thư cho METRO, về địa chỉ: August 2019 Service Change, 1900 Main Street,
Houston, TX 77002.

•

Gửi fax với dòng chủ đề “August 2019 Service Change” tới số Fax (713) 652-7956.

•

Gọi điện tới Đường Dây Chăm Sóc Khách Hàng của METRO qua số (713) 635-4000.

•

Gửi ý kiến vào trang web của METRO - RideMETRO.org.

Mọi ý kiến cần được gửi tới METRO trước ngày giờ diễn ra buổi điều trần.
HỖ TRỢ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc bản sao các tài liệu cho công chúng ở một thể dạng khác cho
những người khuyết tật. Vui lòng gọi tới số (713) 750-4271 (dành cho những người khiếm thính) tối thiểu là
năm (5) ngày làm việc trước khi diễn ra buổi điều trần.
THÔNG DỊCH
Bất kỳ ai cần thông dịch hoặc phương tiện giao tiếp đặc biệt đều có thể liên hệ với Phòng Công Vụ METRO
qua số (713) 739-4018, hoặc gửi điện thư về địa chỉ METROPublicAffairs@RideMETRO.org. Chúng tôi sẽ
nỗ lực để đáp ứng các nhu cầu của quý vị.
1.

Buổi Điều Trần này được tổ chức chiểu theo các điều khoản trong Thông Tư 9030.1D của Cơ
Quan Điều Hành Giao Thông Công Cộng Liên Bang, ban hành ngày 1 tháng Năm năm 2010,
trang IV-13.

2.

METRO không phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật trong việc tiếp nhận hoặc tiếp cận, hoặc
trong việc đối xử hoặc tuyển dụng cho các dịch vụ, chương trình và hoạt động của chúng tôi.

3.

METRO cam kết đảm bảo rằng không một ai bị loại trừ không được tham gia, hoặc bị từ chối
được hưởng các lợi ích của các dịch vụ giao thông công cộng trên cơ sở chủng tộc, màu da hoặc
quốc tịch, như đã được bảo vệ trong Tiêu Đề VI của Đạo Luật Nhân Quyền năm 1964.

RideMETRO.org • 713.635.4000

100% các phương tiện của METRO đều có thể truy cập được

