المرحلة األولى من عملية تحديد نطاق معدل رسوم المرور للمنطقة الجنوبية

جلسات االستماع العلنية
المناطق من  I-270حتى  I-370من جسر الفيلق األمريكي

مفتاح الرسم
المرحلة األولى :مخطط اإلعفاء للمناطق من
 I-270حتى  I-70من جسر الفيلق األمريكي
المرحلة األولى للمنطقة الجنوبية :المناطق من
 I-270حتى  I-370من جسر الفيلق األمريكي

فترة استقبال تعليقات
الجماهير مفتوحة اآلن
وحتى  12أغسطس!
تُعرب هيئة النقل في والية ماريالند ( ،)MDTAبوصفها شريكًا في المرحلة األولى:
مخطط اإلعفاء للمناطق من  I-270حتى  I-70من جسر الفيلق األمريكي ،عن
استعدادها الستقبال تعليقات الجماهير في إطار عملية تحديد نطاق معدل رسوم
المرور للمرحلة األولى للمنطقة الجنوبية :المناطق من  I-270حتى  I-370من
جسر الفيلق األمريكي.
تتوفر مواد جلسات االستماع العلنية في غرفة المعلومات االفتراضية لالطالع عليها
وتقديم التعليقات بشأنها على الموقع اإللكتروني:
.mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
يمكنكم تقديم التعليقات بإحدى الطرق التالية حتى يوم الخميس الموافق 12
أغسطس  2021الساعة  5مسا ًء لتضمينها في السجالت الرسمية:

تعكف هيئة النقل بوالية ماريالند أيضً ا على التخطيط لعقد جلسات استماع
علنية سع ًيا إلى طلب إفادات الجماهير بشأن نطاقات رسوم المرور ال ُمقترحة
للمرحلة األولى بالمنطقة الجنوبية :المناطق من  I-270حتى  I-370من
جسر الفيلق األمريكي .وستُمثِّل هذه الجلسات فرصة لتقديم التعليقات ألجل
قيدها في السجالت الرسمية من خالل اإلفادات الشفوية العامة أو الفردية أو
من خالل التعليقات الكتابية .ومن المقرر أن تُح ِّدد هيئة النقل بوالية ماريالند
في اإلعالنات القادمة تفاصيل وتواريخ جلسات االستماع العلنية بنظام الحضور
االفتراضي والحضور الشخصي المزمع عقدها خالل فترة تقديم التعليقات.
ومن ث َّم نوصيكم بالحرص على مطالعة صفحة الويب باستمرار للحصول على
المزيد من المعلومات!
سوف يُسمح بالتسجيل من أجل تقديم اإلفادات في جلسات االستماع
أي عروض
العلنية بمجرد إعالن تواريخ الجلسات؛ عل ًما بأنه لن يُق َّدم ّ
ٍ
إجابات
أي
تقديمية رسمية خالل جلسات االستماع العلنية ولن تُعطى ّ
عن األسئلة .سيكون بإمكان الجماهير االستماع بصورة مباشرة إلى
الجلسات عبر الهاتف أو عن طريق مشاهدة البث المباشر على
.mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting
نطمئنكم بأننا سوف نولي جميع التعليقات التي نتلقاها ،سوا ًء ال ُمستلمة خالل
الجلسات أو عبر أي وسائل أخرى ،نفس القدر من االهتمام.

يمكنكم تقديم نموذج إلكتروني للتعليقات وفقًا للنموذج المتاح على
صفحة الويب على:
mdta.maryland.gov/ALB270TollSetting؛
يمكنكم تنزيل نموذج التعليقات وإرسال النموذج المستوفى عبر البريد
اإللكتروني إلى:
ALB270TollSetting@mdta.maryland.gov؛
يمكنكم طباعة نموذج التعليقات وإرسال النموذج المستوفى عبر البريد
على العنوان التالي:
Phase 1 South: American Legion Bridge I-270
to I-370 Toll Rate Range Public Comment
Maryland Transportation Authority
Broening Highway 2310
Baltimore, MD 21224؛ أو
يمكنكم تقديم إفادة بشأن إجراء االتصال على الرقم855-701-1977 :
وترك رسالة صوتية ال تزيد مدتها عن ثالث دقائق.
إذا تعذّر عليكم الوصول إلى مواد جلسات االستماع عبر اإلنترنت ،أو إذا كنتم تحتاجون إلى تسهيالت خاصة بموجب قانون األمريكيين ذوي
اإلعاقة أو تحتاجون إلى خدمات الترجمة (التي تُقدم مجانًا) ،يُرجى التواصل مع مسؤول القسم السادس من قانون الحقوق المدنية لدى
هيئة النقل بوالية ماريالند على البريد اإللكتروني mdtaeeo@mdta.maryland.gov :أو على الهاتف رقم:
.410-537-6720

