
المرحلة األولى من عملية تحديد نطاق معدل رسوم المرور للمنطقة الجنوبية

جلسات االستماع العلنية
المناطق من I-270 حتى I-370 من جسر الفيلق األمريكي

تُعرب هيئة النقل في والية ماريالند )MDTA( عن استعدادها الستقبال تعليقات الجماهير في 

إطار عملية تحديد نطاق معدل رسوم المرور للمرحلة األولى للمنطقة الجنوبية: المناطق من 

I-270 حتى I-370 من جسر الفيلق األمريكي. ومن المزمع عقد كٍل من جلسات االستماع 
العلنية بنظام الحضور الشخصي أو عبر االتصاالت الهاتفية لتقديم التعليقات ألجل قيدها في 

السجالت الرسمية من خالل اإلفادات الشفوية العامة أو الفردية أو من خالل التعليقات الكتابية.

من المقرر عقد جلسة االستماع العلنية لتقديم اإلفادات الشخصية في 12 يوليو في فندق 

هيلتون واشنطن دي سي/فندق روكڤيل ومركز االجتماعات التنفيذية في روكڤيل؛ حيث تُجرى 

جلستان من الساعة 2 إلى الساعة 4 مساًء ومن الساعة 6 إلى الساعة 8 مساًء، بما يتيح الفرصة 

لتقديم اإلفادات الشفوية العامة أو الفردية )ننصح بالتسجيل الُمسبق(. وسوف يتعين على 

جميع موظفي هيئة النقل في والية ماريالند والمشاركين في جلسة االستماع بنظام الحضور 

الشخصي االلتزام باتّباع إرشادات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها )CDC( فيما يتعلق 

بالوقاية من فيروس كوفيد-19.

سوف تتضمن جلسة االستماع العلنية بنظام االتصاالت الهاتفية المزمع عقدها في 14 يوليو 

جلستين من الساعة 2 إلى الساعة 4 مساًء ومن الساعة 6 إلى الساعة 8 مساًء، بما يتيح الفرصة 

لتقديم اإلفادات الشفوية العامة عبر الهاتف )يجب التسجيل الُمسبق – عبر الموقع اإللكتروني 

ح في المربع ذي اللون األزرق الداكن الموجود في الجزء األيسر  أو الهاتف حسبما هو ُموضَّ

العلوي – للسماح بإدراجكم في قائمة االتصاالت الهاتفية(. لتقديم إفادة فردية، يجب االتصال 

على الرقم: 1977-701-855 وترك رسالة صوتية ال تزيد مدتها عن ثالث دقائق.

باإلضافة إلى جلسات االستماع، من المقرر قبول التعليقات الكتابية وإفادات االتصاالت الهاتفية 

الُمستلمة على البريد الصوتي لتضمينها في السجالت الرسمية في يوم الخميس الموافق 12 أغسطس، 

في تمام الساعة 05:00 مساًء:

يمكنكم تقديم نموذج إلكتروني للتعليقات وفًقا للنموذج المتاح على صفحة الويب على: 

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
يمكنكم تنزيل نموذج التعليقات وإرسال النموذج المستوفى عبر البريد اإللكتروني إلى: 

ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov
يمكنكم طباعة النموذج المستوفى وإرساله عبر البريد إلى:

 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
يمكنكم تقديم إفادة بشأن إجراء االتصال على الرقم: 1977-701-855 وترك رسالة صوتية ال 

تزيد مدتها عن ثالث دقائق.

نطمئنكم بأننا سوف نولي جميع التعليقات التي نتلقاها، سواًء الُمستلمة خالل الجلسات عبر اإلفادات الشفهية أو أي وسائل أخرى )نموذج التعليقات أو 

البريد اإللكتروني أو الخطابات أو البريد الصوتي(، نفس القدر من االهتمام؛ علًما بأنه يتعين استالم التعليقات في موعٍد غايته الساعة 05:00 مساًء في اليوم 

الموافق 12 أغسطس للنظر في تضمينها في السجالت الرسمية.

إذا تعّذر عليكم الوصول إلى مواد جلسات االستماع عبر اإلنترنت، أو إذا كنتم تحتاجون إلى تسهيالت خاصة بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة أو تحتاجون إلى 

خدمات الترجمة )التي تُقدم مجانًا(، يُرجى التواصل مع مسؤول القسم السادس من قانون الحقوق المدنية لدى هيئة النقل بوالية ماريالند على البريد اإللكتروني: 

mdtaeeo@mdta.maryland.gov أو على الهاتف رقم: 6720-537-410؛ وذلك قبل جلسة االستماع العلنية بعشرة أيام على األقل.

انضموا إلينا في جلسات 

االستماع العلنية
 يُرجى مراجعة مواد جلسات االستماع العلنية قبل الحضور إلى إحدى الجلسات عبر الموقع اإللكتروني:

mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting؛ حيث توفر صفحة الويب غرفة 
م أّي  معلومات افتراضية تشتمل على عروٍض وتوضيحاٍت لجميع مواد جلسات االستماع، علًما بأنه لن يُقدَّ

عروض تقديمية مباشرة خالل جلسات االستماع العلنية ولن تُعطى أّي إجاباٍت عن األسئلة.

سيكون بإمكان الجماهير االستماع بصورة مباشرة إلى جلسة تقديم اإلفادات الشخصية عن طريق االتصال 

برقم الهاتف: 1977-701-855 أو االستماع إلى البث المباشر لجلسة االستماع عن طريق زيارة الرابط: 

 .mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting

جلسة االستماع إلى اإلفادات بنظام الحضور الشخصي
االثنين، 12 يوليو )2-4 م و6-8 م(

 فندق هيلتون واشنطن دي سي/فندق روكڤيل ومركز االجتماعات التنفيذية 

1750 روكڤيل بايك، روكڤيل، ماريالند 20852

)ننصح بالتسجيل الُمسبق(

جلسة االستماع إلى اإلفادات بنظام االتصاالت الهاتفية
األربعاء، 14 يوليو )2-4 م و6-8 م(

)يجب التسجيل الُمسبق(

التسجيل في جلسات االستماع
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting

أو االتصال على الرقم: 888-725-0174

مفتاح الرسم

المرحلة األولى: مخطط اإلعفاء للمناطق من 

I-270 حتى I-70 من جسر الفيلق األمريكي

المرحلة األولى للمنطقة الجنوبية: المناطق من 

I-270 حتى I-370 من جسر الفيلق األمريكي
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