THÔNG BÁO VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI
CƠ QUAN VẬN CHUYỂN VÀ ĐẬU XE TRUNG TÂM OKLAHOMA
ĐỀ XUẤT XÓA BỎ DỊCH VỤ
(Journal Record, Black Chronicle, El Nacional, Dan Quyen)
Cơ Quan Vận Chuyển Và Đậu Xe Oklahoma (COTPA) theo đây đưa ra thông báo về buổi Họp Cộng
Đồng và phiên Điều Trần Công Khai để nhận các ý kiến liên quan tới đề xuất xóa bỏ dịch vụ Link theo
hợp đồng, hoạt động từ 7:00 sáng đến 7:00 tối ngày Chủ nhật và từ 7:00 tối đến Nửa đêm từ thứ Hai đến
thứ Bảy. Đề xuất xóa bỏ này không bao gồm các dịch vụ tuyến cố định ca đêm.
Buổi Họp Cộng Đồng sẽ diễn ra vào lúc 2:30 chiều Chủ nhật, ngày 12 tháng 6 và phiên Điều Trần Công
Khai sẽ diễn ra vào lúc 7:00 tối thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2016. Cả hai buổi họp đều được tổ chức
tại Transit Center ở trung tâm thành phố. Địa chỉ của Transit Center là 420 NW 5 St. tại trung tâm Thành
phố Oklahoma.
COTPA sẽ tiến hành Phiên Điều Trần Công Khai để mô tả đề xuất thay đổi dịch vụ và nhận các ý kiến.
Hai buổi họp này được lên kế hoạch tổ chức tại khu vực trung tâm dịch vụ Link, do đó các khách hàng
quen thuộc của dịch vụ sẽ có cơ hội thuận tiện hơn để đưa ra ý kiến công khai.
Vui lòng thông báo cho COTPA qua số 235-7433 (TDD 297-2602) trước 3:00 chiều thứ Sáu, ngày 17
tháng 6 nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc các tiện ích khác dành cho người tàn tật tại một trong các
buổi họp. Chúng tôi sẽ nhận các ý kiến hoặc câu hỏi bằng văn bản về những thay đổi được đề xuất này
tới ngày 24 tháng 6 năm 2016, và quý vị cũng có thể email cho chúng tôi tới embarkok@okc.gov hoặc
gửi thư tới:
EMBARK
Attn: 2016 Link Service Changes (Thay Đổi Dịch Vụ Link 2016)
2000 S May Ave
Oklahoma City, OK 73108
Ngày Thay Đổi Dịch Vụ Có Hiệu Lực
Sau khi nhận và đánh giá các ý kiến từ công chúng, việc thay đổi dịch vụ sẽ được xem xét lại, sau đó,
COTPA sẽ cân nhắc đưa ra thay đổi dịch vụ cuối cùng. Nếu được thông qua, thay đổi này sẽ có hiệu
lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2016.

