
Proseso ng Pagtatakda ng Phase 1 South Toll Rate Range

MGA PAMPUBLIKONG PAGDINIG
American Legion Bridge I-270 to I-370

Phase 1: Ang Relief Plan ng The American 
Legion Bridge I-270 hanggang I-70

Phase 1 South American Legion Bridge 
I-270 hanggang I-370

LEGEND

Ang Maryland Transportation Authority (MDTA) ay tumatanggap 
ng mga pampublikong komento bilang bahagi ng proseso ng 
setting ng saklaw ng rate ng toll para sa Phase 1 South: American 
Legion Bridge I-270 hanggang I-370. Parehong personal at call-in na 
pagdinig sa publiko ay gaganapin upang magbigay ng puna para 
sa opisyal na tala sa pamamagitan ng pandiwang pampubliko o 
isahang patotoo o sa pamamagitan ng nakasulat na komento. 

Ang pansariling patotoo na pagdinig sa publiko ay gaganapin 
Hulyo 12 sa Hilton Washington DC/Rockville Hotel & Executive 
Meeting Center sa Rockville, na may dalawang sesyon mula 2 
hanggang 4 PM at mula 6 hanggang 8 PM, na nagbibigay-daan 
sa isang pagkakataon na magbigay ng berbal na publiko at isa-
sa-isang patotoo (hinihikayat ang advanced na pagpaparehistro). 
Ang lahat ng kawani ng MDTA at mga kalahok sa pagdinig 
na personal ay kinakailangang sumunod sa patnubay sa CDC 
patungkol sa COVID-19.

Ang Hulyo 14 na call-in sa patotoo sa publikong pagdinig 
ay magkakaroon ng dalawang sesyon mula 2 hanggang 
4 PM at mula 6 hanggang 8 PM, na nagbibigay-daan sa 
isang pagkakataon para sa berbal na patotoo sa publiko sa 
pamamagitan ng telepono (paunang na pagpaparehistro - sa 
pamamagitan ng website o telepono tulad ng nabanggit sa 
maitim na asul na kahon sa itaas pakanan - Kinakailangan na 
maipasok sa pila ng telepono). Upang makapagbigay ng isahang 
patotoo, tumawag sa 855-701-1977 at mag-iwan ng solong 
mensahe ng voicemail na limitado sa tatlong minuto.

Sumali sa Amin para sa 
Pampublikong Pagdinig

Paki-review ang pampublikong pagdinig na mga materyal bago dumalo 
sa pampublikong pagdinig mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting. 
Kabilang sa webpage ang Virtual Information Room na may mga display 
at paliwanag ng lahat ng materyal na pagdinig. Hindi magkakaroon ng 
live na presentasyon sa panahon ng mga pampublikong pagdinig, at 
walang mga tugon sa mg tanong ang ibibigay.

Ang publiko ay maaaring makinig nang live sa personal na testimonya 
ng pagdinig sa pamamagitan ng pagtawag sa 855-701-1977 o 
pakikinig sa livestream ng pagdinig sa pamamagitan ng pagbisita sa 
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting. 

PERSONAL NA TESTIMONYA SA PAGDINIG
Lunes, Hulyo 12 (2-4 PM AND 6-8 PM)

Hilton Washington DC/Rockville Hotel & Executive Meeting Center 
1750 Rockville Pike, Rockville, Maryland 20852

(hinihikayat ang paunang pagpaparehistro)

CALL-IN NA TESTIMONYA SA PAGDINIG
Miyerkules, Hulyo 14 (2-4 PM AT 6-8 PM) 

(kailangan ang paunang pagpaparehistro)

PAGPAPAREHISTRO SA PAGDINIG
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting

o 888-725-0174
Bilang karagdagan sa mga pagdinig, ang mga nasusulat na 
komento at call-in na testimonya sa pamamagitan ng voicemail ay 
tatanggapin para sa opisyal na record hanggang Huwebes, Agosto 
12, nang 5 PM:

Submit an electronic comment form available on the 
webpage at mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting

I-download at ipadala sa –email ang nakumpletong comment 
form sa ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov

I-print at ipadala ang nakumpletong comment form sa : 
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

Ibigay ang call-in na testimonya sa 855-701-1977 at  
mag-iwan ng isahang voicemail na hindi lalampas sa  
tatlong minuto

LAHAT NG KOMENTONG natanggap, maging sa pagdinig sa pamamagitan ng verbal na 
testimonya O sa pamamagitan ng iba pang mga pamamaraan (comment form, email, liham, o 
voicemail), ay bibigyan ng PAREHONG KONSIDERASYON. Ang mga puna ay dapat matanggap ng 
5:00 PM sa Agosto 12 upang maisaalang-alang para sa opisyal na record. 

Kung hindi mo ma-access ang mga materyal sa pandinig sa online, o kung nangangailangan ka ng mga espesyal na 
akomodasyon sa ilalim ng Batas ng Mga May Kapansanan ng mga Amerikano o nangangailangan ng mga serbisyo sa 
pagsasalin ng wika (nang walang bayad), mangyaring makipag-ugnay sa Opisyal ng Titulo VI ng MDTA sa mdtaeeo@
mdta.maryland.gov o 410-537-6720 hindi bababa sa sampung araw bago ang pampublikong pagdinig.


