فاز  1روند تنظیم میزان نرخ حق العبور جنوب

جلسات علنی استماع

American Legion Bridge I-270 to I-370

رهنمای نقشه
فاز  :1پالن امدادی  I-270 to I-70پل لیجن
امریکان
فاز  1جنوب :پل لیجن امریکان I-270 to I-370

برای جلسات علنی استماع با
ما بپیوندید
لطفًا قبل از حضوردر جلسه استماع مطالب مرتبط به جلسه علنی استماع را در وبسایت
 mdta.maryland.gov/ALB270TollSettingمرور کنید .این وبسایت دارای یک
اتاق مجازی معلومات است که تمام مطالب مرتبط به جلسه استماع را نمایش و توضیح می دهد .در
جریان جلسه علنی استماع ارائه زنده وجود نداشته و به سواالت هیچگونه پاسخی داده نمی شود.
مردم عام می توانند با تماس گرفتن به شماره  855-701-1977روند گواهی دهی حضوری در
جلسه استماع را بصورت زنده بشنوند یا با بازدید از وبسایت
 mdta.maryland.gov/ALB270TollSettingبه پخش زنده آن گوش دهند.

شهادت حضوری در جلسه استماع
دوشنبه 12 ،جوالی ( 4-2ب.ظ و  8-6ب.ظ)

هلیتون واشنگتن دی سی/هوتل و مرکز جلسات اجرایی راکویل 1750
راکویل پایک ،راکویل ،مریلند ( 20852توصیه می شود از قبل ثبت نام صورت گیرد)

شهادت تلیفونی در جلسه استماع
چهارشنبه 14 ،جوالی ( 2-4ب.ظ و  6-8ب.ظ)
(از قبل ثبت نام نمودن الزم است)

اداره ترانسپورت مریلند ( )MDTAنظریات مردم را به عنوان بخشی از روند تنظیم میزان نرخ
حق العبور برای فاز  :1پل لیجن امریکان  I-270تا  I-370می پذیرد .هردو جلسه استماع
حضوری و تلیفونی برای ارائه نظریات برای پرونده سازی رسمی از طریق شهادت دهی شفاهی
عمومی یا یک به یک یا از طریق نظریات کتبی ،برگزار می شوند.
جلسه علنی استماع شهادت حضوری به تاریخ  12جوالی در واشنگتن دی سی/هوتل و مرکز
جلسات اجرایی راکویل در راکویل برگزار می شود که دارای دو جلسه از ساعت  2تا  4ب.ظ
و از ساعت  6تا  8ب.ظ است و فرصت شهادت دهی علنی و شفاهی و یک به یک را فراهم
می سازد (توصیه می شود تا از قبل ثبت نام صورت گیرد) .تمام کارمندان  MDTAو اشتراک
کننده ها در جلسه استماع حضوری باید رهنمودهای  CDCدر ارتباط به کووید 19-را
مراعات نمایند.
جلسه علنی استماع شهادت تلیفونی مؤرخ  14جوالی دارای دو جلسه از ساعت  2تا  4ب.ظ
و از ساعت  6تا  8ب.ظ است طوریکه فرصت شهادت دهی علنی و شفاهی از طریق تلیفون
را فراهم می سازد (برای پذیرفته شدن در صف نوبت تلیفون از قبل ثبت نام نمودن  -از
طریق وبسایت یا تلیفون چنانچه که در باکس آبی تیره در سمت فوقانی راست نشان داده
شده – الزم می باشد) .برای ارائه شهادت یک به یک به شماره  855-701-1977تماس
گرفته و یک پیام صوتی محدود سه دقیقه یی بگذارید.

ثبت نام جلسه استماع
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting
یا 888-725-0174
برعالوه جلسه استماع ،نظریات کتبی و شهادت تلیفونی از طریق پیام صوتی برای پرونده سازی رسمی
از سه شنبه  12اگست ساعت  5ب.ظ منل پذیرفته می شود.
یک فورم الکترونیکی نظریات که در وبسایت
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
موجود است را تسلیم نمایید.
یک فورم خانه پری شده نظریات را دانلود نموده و به آدرس
 ALB270TollSetting@mdta.maryland.govایمیل نمایید.
فورم خانه پری شده را چاپ نموده و آنرا به آدرس ذیل بفرستید:
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
شهادت تلیفونی را به شماره  855-701-1977ارائه نموده و یک پیام صوتی محدود
سه دقیقه یی بگذارید.
به تمام نظریات دریافت شده خواه از طریق شهادت شفاهی در جلسه استماع باشد یا از طریق روش های دیگر (فورم نظریات ،ایمیل ،مکتوب ،یا پیام
صوتی) بصورت یکسان رسیدگی خواهد شد .نظریات باید قبل از  5:00ق.ظ  12اگست دریافت شوند تا برای پرونده سازی رسمی مورد مالحظه قرار
گیرند.

در صورتیکه شما قادر به دسترسی به مطالب جلسه استماع بصورت آنالین نباشید ،یا در صورتیکه طبق مصوبه امریکایی های دارای معلولیت نیاز به تسهیالت
خاص داشته باشید یا (بدون هزینه) نیازمند خدمات ترجمه زبان باشید ،لطفًا حداقل ده روز قبل از جلسه علنی استماع ،با کارمند  MDTAدارنده لقب  VIاز
طریق ایمیل  mdtaeeo@mdta.maryland.govییا شماره  410-537-6720تماس بگیرید.

