
ደረጃ 1 የደቡብ የክፍያ ዋጋ ክልል ማቀናበሪያ ሂደት

አደባባይ ችሎት
American Legion Bridge I-270 to I-370

ደረጃ 1-የአሜሪካ  Legion  ድልድይ 
I-270 እስከ I-70 የእፎይታ እቅድ

ደረጃ 1 ደቡብ-የአሜሪካ Legion ድልድይ
I-270 እስከ I-370

አፈ ታሪክ

የሜሪላንድ የትራንስፖርት ባለስልጣን (MDTA) ምዕራፍ 1 ደቡብ፡ የአሜሪካን 
Legion ድልድይ I-270 እስከ I-370 የክፍያ ክልል ማቀናበሪያ ሂደት አካል 
ሆኖ የህዝብ አስተያየቶችን ይቀበላል ፡፡ በአካልም ሆነ በመደወል በአደባባይ 
የሚደረጉ ችሎቶች በህጋዊ መዝገብ በቃል በህዝባዊ ወይም በአንድ ለአንድ 
የምስክርነት ቃል ወይም በጽሑፍ አስተያየት ለመስጠት የተያዙ ናቸው።  

በአካል የተደረገው የምስክርነት ቃል አደባባይ ችሎት በጁላይ 12 በ Hilton 
Washington DC/Rockville Hotel እና ስራ አስፈፃሚ ስብሰባ ማዕከል  በ 
Rockville ውስጥ ይካሄዳል ፣ ከ 2 እስከ 4 PM እና ከ 6 እስከ 8 PM ባሉ 
ሁለት ክፍሎች፣ የቃል ህዝባዊ ምስክርነት አንድ ለአንድ ምስክርነት ለማቅረብ 
እድል ይኖራል(ቅድመ  ምዝገባ ይበረታታል) ፡፡ በአካል ችሎት ጊዜ ሁሉም 
የ MDTA ሰራተኞች እና ተሳታፊዎች COVID-19 ን በተመለከተ የ CDC 
መመሪያን መከተል ይጠበቅባቸዋል። 

በጁላይ 14 ጥሪ የተደረገ የምስክርነት ቃል አደደባይ ችሎት ከ 2 ሰዓት እስከ 4 
ሰዓት እና ከ 6 እስከ 8 PM ድረስ ሲሆን፣ ይህም የቃል ሕዝባዊ ምስክርነትን 
የሚፈቅድ ሁለት ክፍለ ጊዜዎች ያሉት ሲሆን  በስልክ (የላቀ ምዝገባ) የሚሰጥ 
ነው - በቀኝ በኩል ባለው ጥቁር ሰማያዊ ሳጥን ውስጥ እንደተጠቀሰው በድህረ 
ጣቢያ ወይም በስልክ በኩል - ወደ ስልኩ ወረፋ እንዲገባ ያስፈልጋል)። 
አንድ-ለአንድ ምስክርነት ለመስጠት በ 855-701-1977 ይደውሉ እና ለሶስት 
ደቂቃዎች ብቻ የተገደበ አንድ ነጠላ የድምፅ መልእክት ይተው። 

ለአደባባይ ችሎት እኛን 
ይቀላቀሉን

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting ላይ አደባባይ ችሎት ከመከታተልዎ በፊት 
እባክዎ አደባባይ ችሎት ቁሳቁሶችን ይከልሱ። ድህረ-ገፁ በሁሉም  የመስሚያ ቁሳቁሶች 
ማሳያዎች እና ማብራሪያዎች አማካኝነት ምናባዊ  የመረጃ ክፍልን ያካትታል ፡፡ በአደባባይ  
ችሎቱ ወቅት ምንም የቀጥታ ስርጭት አቀራረብ አይኖርም ፣ ለሚጠየቁ ጥያቄዎችም  
ምላሾች አይሰጡም ። 

ህዝቡ  በ 855-701-1977 በመደወል  በአካል የምስክርነት ችሎት በቀጥታ ማዳመጥ 
ወይም mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting ን በመጎብኘት የቀጥታ ስርጭቱን 
ማዳመጥ ይችላል። 

በአካል ምስክርነትን መስማት
ሰኞ፣ ጁላይ 12 (2-4 PM እና 6-8 PM)

Hilton Washington DC/Rockville Hotel እና ሥራ አስፈፃሚ የስብሰባ ማዕከል 1750 
Rockville Pike, Rockville, Maryland 20852

(ቅድመ ምዝገባ ይበረታታል)

ምስክርነትን ለችሎት መጥራት
ረቡዕ፣ ጁላይ 14 (2-4 PM እና 6-8 PM) 

(ቅድመ ምዝገባ ያስፈልጋል)

የችሎት ምዝገባ 
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting

or 888-725-0174

ከችሎቶቹ በተጨማሪ፣ በጽሑፍ የተሰጡ አስተያየቶች እና በድምጽ መልእክት በጥሪ  
ምስክርነት  በይፋ መዝገቡን እስከ ሐሙስ ኦገስት 12 5 PM ድረስ ይቀበላል:

በኤሌክትሮኒክ አስተያየት ቅጽ በድህረ-ገፁ ላይ ያስገቡ በ  
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting

የተጠናቀቀ የአስተያየት ቅጽን ያውርዱ እና ይላኩ ለ  
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov

የተጠናቀቀ የአስተያየት ቅጽን ያትሙ እና ይላኩ ለ: 
Phase 1 South: American Legion Bridge I-270 to I-370 Toll Rate 
Range Public Comment 
Maryland Transportation Authority 
2310 Broening Highway 
Baltimore, MD 21224

በ 855-701-1977 ምስክርነት ያቅርቡ እና ለሦስት ደቂቃዎች ብቻ የተወሰነ 
የድምፅ መልእክት ይተው 

በቃል ምስክርነት ወይም በሌሎች ዘዴዎች (በአስተያየት ቅጽ ፣ በኢሜል ፣ በደብዳቤ ወይም በድምጽ መልእክት) ተቀባይነት 
ያግኙ ሁሉም አስተያየቶች እኩል ትኩረት ይሰጣቸዋል። በህጋዊ መዝገብ እንዲታሰብ አስተያየቶች ኦገስት 12 በ5:00 PM መቀበል 
አለባቸው። 

የአደባባይ ችሎት ቁሳቁሶችን በመስመር ላይ ማግኘት ካልቻሉ፣ ወይም በአሜሪካን አካል ጉዳተኞች ሕግ መሠረት በማድረግ  
ልዩ ማረፊያዎችን ከፈለጉ ወይም የቋንቋ ትርጉም  አገልግሎቶችን ከፈለጉ (ያለክፍያ) ፣ እባክዎ የ MDTA’s ማዕረግ  መኮነን በ 
mdtaeeo@mdta.maryland.gov ወይም በ 410-537-6720 ከአደባባይ ችሎት ቢያንስ ከአስር ቀናት በፊት ያነጋግሩ።


