مرحله  1د سویلي حق العبور د حد ټاکلو پروسه

عامه اورېدنه

American Legion Bridge I-270 to I-370

لېجېنډ
مرحله  :1د امرېکن لېجن برېج  I-270تر  I-70د
مرستې پالن
مرحله  1سویلي :امرېکن لیجن برېج  I-270تر
I-370

عامه اورېدنې لپاره موږ سره
یو ځای شئ
لطفاً عامه اورېدنې څخه وړاندې mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting؛
اورېدنې مواد وارزوئ .دغه وېب پاڼه کې د اورېدنې ټولو موادو مجازي معلومات خونې له تصویرونو
او تشریحاتو سره موجود دي .عامه اورېدنې پر مهال به ژوندۍ وړاندې کونې نه وي ،او پوښتنو ته به
ځواب ورنکړل شي.
عام خلک کولی شئ  855-701-1977سره اړیکې د
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
څخه کتنې له الرې په ژوندۍ بڼه حضوري شاهدي واوري.

د حضوري شاهدي اورېدنه

دوشنبه ،جواليي  2-4 PM( 12او )6-8 PM

هېلټن واشنګټن ډي سي/راک ویلي هوټل او اجرایوي غونډو مرکز 1750
راک ویلي پایک ،راک ویلي ،مريلینډ 20852
(له وړاندې نوم لیکنه هڅول کېږي)

د حضوري شاهدي اورېدنه

چهارشنبه ،جواليي  2-4 PM( 14او )6-8 PM
(له وړاندې نوم لیکنه اړینه ده)

د مريلینډ د ترانسپورت اداره ( )MDTAد مرحله  1سویلي :امرېکن لیجن برېج  I-270تر
 I-370د حق العبور د حد ټاکلو پروسې برخې په توګه عامه تبصرې مني .دواړه حضوري او د
اړیکې له الرې عامه اورېدنې د رسمي سوانح لپاره د لفظي عامه یا یو-په-یو شاهدي یا لیکلو
تبصرو لپاره په الر اچول کېږي.
د حضوري شاهدي عامه اورېدنه به جواليي  12په هېلټن واشنګټن ډي سي/راک ویلي هوټل
او اجرایوي غونډو مرکز  1750راک ویلي پایک ،راک ویلي ،دوو غونډو کې له  2څخه تر
 4 PMاو له  6څخه تر  8 PMپورې ترسره شي ،او د لفظي عامه او یو په یو شاهدي (له
وړاندې نوم لیکنه هڅول کېږي) فرصت وړاندې کړي .د  MDTAټول کارکوونکو او حضوري
اورېدنې ټول ګډون کوونکو څخه غوښتل کېږي چې د کووېډ 19-اړوند د  CDCالرښوونې
تعقیب کړي.
د جواليي  14د اړیکې له الرې شاهدي عامه اورېدنه به  2څخه تر  4 PMاو  6څخه تر
 8 PMپورې دوه غونډې ولري ،د تیلیفون له الرې به لفظي عامه شاهدي فرصت برابر کړي
(له وړاندې نوم لیکنه – د وېب سایټ له الرې یا د تیلیفون له الرې څرنګه چې پورته تیاره
اسماني رنګه بکسه کې يي یادونه شوې ده – اړین ده چې تیلیفوني کتار ته وسپارل شي) .د
یو-په-یو شاهدي وړاندې کولو لپاره 855-701-1977 ،باندې اړیکه ونیسئ او یو وایس
مسېج پرېږدئ چې درې دقېقو پورې محدود وي.

د اورېدنې نوم لیکنه
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting
یا 888-725-0174
له اورېدنې سربېره ،لیکلي تبصرې او د وایس مېل له الرې د اړیکې شاهدي هم رسمي سوانح لپاره في
پنجشنبه ،اګست  5 PM ،12باندې منل کېږي:
یوه برېښنايي تبصره وسپارئ ،فورمه يي
 mdta.maryland.gov/ALB270TollSettingباندې موجود دی:
یوه برېښنايي تبصره وسپارئ ،فورمه يي
 ALB270TollSetting@mdta.maryland.govباندې موجود دی:
د تبصرې بشپړه شوې فورمه چاپ او الندې ادرس ته واستوئ:
مرحله  1سویلي :امرېکن لیجن برېج  I-270تر  I-370د حق العبور د حد ټاکلو عامه
تبصره
د مريلینډ د ترانسپورت اداره
 2310بروینېنګ های وی
بالټيمورMD 21224 ،
د اړیکې شاهدي په  855-701-1977باندې وړاندې کړئ او یو وایس مېل چې حد
يي درې دقېقې وي پرېږدئ
ټولو ترالسه شویو تبصرو ته ،که د لفظي اورېدنې له الرې یا نورو مېتودونو له الرې (د تبصرې فورمه ،برېښنالیک ،یا وایس مېل) ترلساه شوې وي ورته پاملرنه
کېږي .تبصرې باید د دې لپاره چې رسمي سوانح کې په پام کې ونیول شي  5:00 PMاګست  12پورې ترالسه شي.

که د اورېدنې موادو ته په پرلیکه توګه الس رسی نشئ لرلی ،یا د امریکا د معلولیت قانون پر بنسټ ځانګړو اسانتیاو ته اړتیا لرئ یا د ژبې ژباړې خدمتونو ته اړتیا
لرئ (له لګښت پرته) ،لطفاً د  MDAT Title VIافسر سره د  mdtaeeo@mdta.maryland.govیا  410-537-6720باندې له اورېدنې
څخه لږ تر لږه لس ورځې وړاندې اړیکه ونیسئ.

