ਪੜਾਅ 1 ਸਾਉਥ ਟੋਲ ਰੇਟ ਰੇਂਜ ਸੈਟਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
American Legion Bridge I-270 to I-370

ਲੀਜੈਂਡ

ਪੜਾਅ 1: ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈਜੀਅਨ ਬ੍ਰਿਜ
I-270 ਤੋਂ I-70 ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ
ਪੜਾਅ 1 ਦੱਖਣ: ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੈਜੀਅਨ
ਬਰਿੱਜ I-270 ਤੋਂ I-370

ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting. ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਬਪੇਜ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਅ ਵਾਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਮ ਅਤੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋ ਕ 855-701-1977 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੋਮਵਾਰ,
ਵਾਰ 12 ਜੁਲਾਈ (ਦੁ
ਦੁਪਹਿਰ 2-4 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ)

ਹਿਲਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਡੀਸੀ/ਰੌਕਵਿਲੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੀਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ
1750 ਰੌਕਵਿਲੇ ਪਾਈਕ, ਰੌਕਵਿਲੇ , ਮੈਰੀਲੈਂ ਡ 20852
(ਐਡਵਾਂਸ ਰਜਿਸਟਸ਼
੍ਰੇ ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਕਾਲ-ਇਨ
ਕਾਲ
ਇਨ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਬੁੱਧਵਾਰ,
ਧਵਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ (ਦੁ
ਦੁਪਹਿਰ 2-4 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ)
(ਐਡਵਾਂਸ ਰਜਿਸਟਸ਼
੍ਰੇ ਣ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ)

ਮੈਰੀਲੈਂ ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (MDTA) ਫੇਜ਼ 1 ਸਾਉਥ: ਅਮੇਰੀਕਨ
ਲੈ ਜੀਅਨ ਬਰਿੱਜ I-270 ਤੋਂ I-370 ਲਈ ਟੋਲ ਰੇਟ ਰੇਂਜ ਸੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੇ
ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਅਤੇ ਕਾਲ-ਇਨ ਦੋਨੋ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਨਾਲਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ
ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਵਾਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਿਲਟਨ
ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਡੀਸੀ/ਰੌਕਵਿਲੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੀਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ
ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਦੋ
ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ
ਸਾਰੇ MDTA ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱਚ CDC
ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਲ-ਇਨ ਗਵਾਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ
4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਟੈਲੀਫੋਨ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ - ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ
ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀ - ਦੇ ਫੋਨ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਨਤਕ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ
ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ, 855-701-1977 ‘ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਿੰ ਨ ਮਿੰ ਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਇੱਕੋ ਵੌਇਸਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting
ਜਾਂ 888-725-0174
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੌਇਸਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ-ਇਨ
ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ
ਅਗਸਤ, ਵੀਰਵਾਰ
ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ
ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting ‘ਤੇ ਵੈਬਪੇਜ ‘ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ।
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਿੰ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:
ਫੇਜ਼ 1 ਸਾਉਥ
ਸਾਉਥ: ਅਮੇਰੀਕਨ ਲੈ ਜੀਅਨ ਬਰਿੱਜ I-270 ਤੋਂ I-370 ਟੋਲ ਰੇਟ
ਰੇਂਜ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੈਰੀਲੈਂ ਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ
2310 ਬਰੋਨਿੰਗ ਹਾਈਵੇ
855-701-1977 ‘ਤੇ ਕਾਲ-ਇਨ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕੋ
ਵੌਇਸਮੇਲ ਛੱਡੋ ਜੋਕਿ ਤਿੰ ਨ ਮਿੰ ਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ (ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਰਮ,
ਈਮੇਲ, ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਵੌਇਸਮੇਲ), ਨੂੰ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਐਕਟ
ਵਾਲੇ ਅਮੇਰਿਕਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਮੁਫਤ), ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ mdtaeeo@mdta.maryland.gov ਜਾਂ 410-537-6720 ‘ਤੇ MDTA ਦੇ
ਟਾਈਟਲ VI ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

