Bản Thảo Kế Hoạch Dịch Vụ năm 2021
Tìm hiểu về các kế hoạch dịch vụ được đề xuất năm 2021 và đưa ra ý kiến phản hồi.

Tháng Tám 30, 2020

Sound Transit đang thu thập ý kiến phản hồi về việc
lập kế hoạch dịch vụ năm 2021

Nội dung
Sound Transit đang khởi động một quy trình cần có sự tham gia của cộng đồng để nhận được ý kiến phản hồi về:
1. Những thay đổi dịch vụ do đại dịch COVID-19 đã tác động đến các hành khách của chúng tôi như thế nào
2. Thiết kế hệ thống hiện tại của chúng tôi có đáp ứng các nhu cầu của họ hay không
3. Những thay đổi được đề xuất đối với một vài tuyến xe buýt ST Express liên quan đến dịch vụ đường sắt
hạng nhẹ Link mới tới U District, Roosevelt và Northgate, dự kiến cho tháng 9 năm 2021
Đây là những quyết định đầy khó khăn và chúng tôi cần ý kiến của cộng đồng. Ý kiến phản hồi trong khảo sát
sẽ giúp chúng tôi hiểu được các thói quen đi lại đang thay đổi, để chúng tôi có thể điều chỉnh dịch vụ đáp ứng
nhu cầu cao nhất của quý vị.
Sẽ chỉ mất khoảng bảy phút để hoàn thành khảo sát. Chúng tôi sẽ sử dụng ý kiến phản hồi này để định
hướng đề xuất cuối cùng trình lên Ban Giám Đốc của Sound Transit, họ sẽ phê duyệt Kế Hoạch Dịch Vụ
năm 2021 chậm nhất vào cuối năm nay.

Thời gian
Thu thập ý kiến: từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Sound Transit đưa mọi người đến nhiều địa điểm hơn.
401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104 | 800-201-4900 / TTY Relay: 711 | main@soundtransit.org | soundtransit.org

Hãy tham dự Phiên Điều Trần Công trực tuyến của chúng tôi để đóng góp ý kiến vào Thứ Năm, ngày 24
tháng 9, từ 11 giờ đến 12 giờ chều.

Tìm hiểu thêm
Hãy tìm hiểu thêm và đưa ra ý kiến phản hồi tại www.soundtransit.org/sip#googtrans(vi)
Hãy gọi 800-201-4900 / Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: 711 để tham gia khảo sát qua điện thoại
Để yêu cầu dịch vụ thông dịch, hãy gọi số 800-823-9230 / Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: 711

Liên Hệ Ban Lập Kế Hoạch Dịch Vụ
Email: servicechanges@soundtransit.org hoặc Để lại ý kiến công khai theo số 866-940-4387
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