Quy Trình Đặt Ra Phạm Vi Phí Cầu Đường Phía Nam Giai Đoạn 1

CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI
American Legion Bridge I-270 to I-370

Chú thích
Giai đoạn 1: Mặt Bằng Địa Hình Cầu
American Legion từ I-270 đến I-70
Giai Đoạn 1 Phía Nam: Cầu American
Legion từ I-270 đến I-370

Hãy Tham Gia Cùng Chúng Tôi Trong
Các Buổi Điều Trần Công Khai
Vui lòng xem lại các tài liệu điều trần công khai trước khi tham dự một
buổi điều trần công khai tại mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting.
Trang web này gồm có một Phòng Thông Tin Ảo có hình ảnh và giải
thích về tất cả các tài liệu điều trần công khai. Sẽ không có thuyết trình
phát trực tiếp trong các buổi điều trần công khai, và sẽ không có giải
đáp thắc mắc.
Công chúng có thể nghe phát trực tiếp buổi điều trần xác nhận trực
tiếp bằng cách gọi số 855-701-1977 hoặc nghe livestream buổi điều
trần bằng cách truy cập mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting.

BUỔI ĐIỀU TRẦN XÁC NHẬN TRỰC TIẾP

Thứ Hai, 12 tháng 7 (2-4 GIỜ CHIỀU VÀ 6-8 GIỜ TỐI)

Hilton Washington DC/Rockville Hotel & Executive Meeting Center
1750 Rockville Pike, Rockville, Maryland 20852
(khuyến khích đăng ký trước)

BUỔI ĐIỀU TRẦN XÁC NHẬN QUA ĐIỆN THOẠI
Thứ Tư, 14 tháng 7 (2-4 GIỜ CHIỀU VÀ 6-8 GIỜ TỐI)
(yêu cầu đăng ký trước)

ĐĂNG KÝ ĐIỀU TRẦN
mdta.maryland.gov/ALV270TollSetting
hoặc 888-725-0174
Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Maryland (Maryland
Transportation Authority, MDTA) đang tiếp nhận ý kiến của
công chúng trong quy trình đặt ra phạm vi phí cầu đường cho
Giai Đoạn 1 Phía Nam: Cầu American Legion từ I-270 đến I-370.
Cả các buổi điều trần trực tiếp và qua điện thoại được tổ chức
để lấy ý kiến đưa vào hồ sơ chính thức thông qua xác nhận
bằng lời công khai hoặc 1:1 hoặc thông qua ý kiến bằng văn
bản.
Buổi điều trần công khai trực tiếp sẽ được tổ chức vào ngày 12
tháng 7 tại Hilton Washington DC/Rockville Hotel & Executive
Meeting Center ở Rockville, với 2 buổi từ 2 giờ chiều đến 4 giờ
chiều và từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối, cho phép có cơ hội xác nhận
bằng lời công khai và 1:1 (khuyến khích đăng ký trước). Tất cả
nhân viên MDTA và người tham gia tại buổi điều trần trực tiếp
sẽ phải tuân thủ hướng dẫn của CDC về COVID-19.
Buổi điều trần công khai xác nhận qua điện thoại vào ngày 14
tháng 7 sẽ có 2 buổi từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều và từ 6 giờ
tối đến 8 giờ tối, cho phép có cơ hội xác nhận công khai bằng
lời qua điện thoại (cần đăng ký trước - qua trang web hoặc
điện thoại như lưu ý trong hộp màu xanh đập ở bên phải bên
trên - để được đưa vào danh sách chờ điện thoại). Để cung cấp
lời xác nhận 1:1, hãy gọi số 855-701-1977 và để lại một thư
thoại thoại duy nhất hạn chế ở 3 phút.

Ngoài các buổi điều trần, ý kiến bằng văn bản và xác nhận qua
điện thoại thông qua thư thoại sẽ được chấp nhận đưa vào hồ sơ
chính thức đến thứ Năm, 12 tháng 8, lúc 5 giờ chiều:
Gửi mẫu đơn cho biết ý kiến điện tử khả dụng trên trang
web mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
Tải xuống và email mẫu đơn cho biết ý kiến đã điền đến
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov
In và gửi mẫu đơn cho biết ý kiến đã điền đến:
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
Cung cấp lời xác nhận call-in theo số 855-701-1977 và để lại
một thư thoại duy nhất, hạn chế ở 3 phút
TẤT CẢ Ý KIẾN nhận được, cho dù là tại buổi điều trần thông qua xác nhận bằng lời HAY qua các
phương thức khác (mẫu đơn lấy ý kiến, email, thư, hoặc thư thoại), sẽ được XEM XÉT NHƯ NHAU.
Chúng tôi phải nhận được ý kiến trước 5:00 chiều vào ngày 12 tháng 8 để được xem xét đưa vào hồ
sơ chính thức.
Nếu quý vị không thể truy cập các tài liệu điều trần trực tuyến, hoặc nếu quý vị cần có sự đáp
ứng đặc biệt theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act) hoặc cần
các dịch vụ biên dịch (miễn phí), vui lòng liên lạc Viên Chức Phụ Trách Khoản VI của MDTA tại
mdtaeeo@mdta.maryland.gov hoặc theo số 410-537-6720 ít nhất 10 ngày trước buổi điều trần
công khai.

