KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN
Lịch Họp Đại Chúng
Vào mùa thu năm 2015, MassDOT đã tổ chức các Buổi nói chuyện về Vốn trên khắp bang Massachusetts để kêu gọi ý
kiến đại chúng nhằm chuẩn bị cho Kế hoạch Đầu tư Vốn (Capital Investment Plan, gọi tắt là CIP) 5 năm của MassDOT
cho các năm tài chính 2017 – 2021. Chương trình nhiều tỉ đô la này thực hiện các đầu tư lâu dài, đa phương thức trên
khắp Khối thịnh vượng chung Commonwealth và bao gồm tất cả các dự án xa lộ và đô thị của MassDOT, các sân bay
trong vùng, đường sắt và vận tải chuyên chở, bao gồm MBTA và các Cơ quan Vận tải chuyên chở trong vùng cũng như
Cơ quan Đăng ký Xe cơ giới. MassDOT sẽ tổ chức một loạt các buổi họp đại chúng trên khắp Khối thịnh vượng chung
Commonwealth để trình bày và thảo luận bản phát thảo Kế hoạch Đầu tư Vốn 5 năm. Vui lòng tham gia cùng chúng tôi
trong lúc chúng tôi trình bày kế hoạch CIP phát thảo, lắng nghe phản hồi thêm của đại chúng và trả lời các câu hỏi của
quý vị. Sự tham gia của quý vị rất quan trọng cho thành công của nó!
Nếu quý vị không thể tham dự buổi họp, có thể xem bản sao của bài thuyết trình ở đây, www.mass.gov/massdot/cip
Phản hồi của đại chúng có thể được gởi qua email masscip@state.ma.us

Các buổi họp đại chúng được lên lịch như sau:
















Thứ Hai, ngày 25 tháng 4, 6:00 chiều Fitchburg
Public Library, 610 Main Street
Thứ Ba, ngày 26 tháng 4, 6:00 chiều Framingham
Town Hall, Phòng Blumer Room, 150 Concord Street
Thứ Tư, ngày 27 tháng 4, 6:00 chiều Barnstable
Hyannis Transportation Center, 215 Iyannough Road
Thứ Tư, ngày 27 tháng 4, 6:00 chiều Greenfield
Olver Transit Center, Tầng 1, 12 Olive Street
Thứ Năm, ngày 28 tháng 4, 6:00 chiều New Bedford
Public Library, 613 Pleasant Street
Thứ Hai, ngày 2 tháng 5, 6:00 chiều Boston (Điều trần Công cộng)
Public Library, Tòa nhà McKim Building, 230 Dartmouth Street
Thứ Ba, ngày 3 tháng 5, 6:00 chiều Quincy
Public Library, 40 Washington Street
Thứ Tư, ngày 4 tháng 5, 11:00 sáng Boston
State House, 24 Beacon Street, Phòng Room 428
Thứ Tư, ngày 4 tháng 5, 6:00 chiều Lynn
Trường North Shore Community College, Phòng Room LE303, 300 Broad Street
Thứ Năm, ngày 5 tháng 5, 6:00 chiều Pittsfield
City Hall Council Chamber,70 Allen Street
Thứ Hai, ngày 9 tháng 5, 6:30 chiều Mansfield
Trường Qualters Middle School, Auditorium, 240 East Street
Thứ Ba, ngày 10 tháng 5, 6:30 chiều Worcester
Union Station, 2 Washington Street
Thứ Ba, ngày 10 tháng 5, 6:00 chiều Westfield
City Hall Council Chamber, 59 Court Street
Thứ Tư, ngày 11 tháng 5, 6:00 chiều Andover
Public Safety Center, 32 North Main Street
Thứ Năm, ngày 12 tháng 5, 6:00 chiều Chelsea
City Hall Council Chamber, 500 Broadway Street

Các địa điểm đều dễ tiếp cận đối với người khuyết tật. MassDOT cung cấp các hỗ trợ hợp lý và/hoặc hỗ trợ ngôn ngữ
miễn phí theo yêu cầu (bao gồm, nhưng không chỉ là, thông dịch viên Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ và các ngôn ngữ khác ngoài
tiếng Anh, phụ đề mở hoặc đóng cho các phim, các công cụ hỗ trợ nghe và các dạng tài liệu khác, như là băng âm thanh,
Braille và bản in lớn), tùy theo sẵn có. Đối với các hỗ trợ hoặc hỗ trợ ngôn ngữ, vui lòng liên hệ Dan Fielding qua điện
thoại số (857) 368-8959 hoặc qua email (Daniel.Fielding@dot.state.ma.us). Các yêu cầu nên được thông báo càng sớm
càng tốt trước buổi họp và đối với các dịch vụ khó sắp xếp hơn bao gồm ngôn ngữ ký hiệu, CART (Dịch phụ đề sự kiện
trực tiếp) hoặc dịch thuật hay thông dịch viên ngôn ngữ, các yêu cầu nên được thông báo ít nhất mười (10) ngày hành
chánh trước buổi họp.

