
  

 (SCRRA) كاليفورنيا لجنوب اإلقليمية الحديدية السكك هيئة 

 تحليل الباب السادس بشأن تغييرات سياسة األجرة عامة/ بجلسة معدل إخطار

 

، وذلك 2021 فبراير 26( جلسة عامة خالل اجتماع مجلس إدارتها يوم الجمعة الموافق SCRRAستعقد هيئة السكك الحديدية اإلقليمية لجنوب كاليفورنيا )

 Day Flex Pass-5)الركوب المجاني لألطفال في عطالت نهاية األسبوع( و  Kids Ride Free on Weekendsلتقييم فكرة دمج األجرتين الترويجيتين 

. ستتناول الجلسة أسباب األجرات الجديدة وآثارها على خدمة Metrolinkجرة االعتيادي لنظام مدتها خمسة أيام( كجزء من هيكل األ Flex)بطاقة تنقل 

Metrolink  من المقرر أن ينتهي عرض 2020سبتمبر  2و  2020أغسطس عام  29منذ سريان األجرات الترويجية في .Kids Ride Free on 

Weekends  5مج وينتهي برنا 2021فبراير  28يوم األحد الموافق-Day Flex Pass  إذا لم تُعتمد هاتان 2021مارس  3التجريبي يوم األربعاء ،

ترغب الهيئة في جعل هاتين األجرتين جزًءا من هيكل األجرة االعتيادي لتواصل زيادة عدد الركاب الحاليين األجرتان كجزء من هيكل األجرة العادي. 

 وتحافظ عليهم نتيجة لتلك األجور.  

 

 

 لتكون في: SCRRAالجلسة العامة في أجندة اجتماعات مجلس إدارة سيتم إدراج 

 صباًحا 9:00، الساعة 2021 فبراير 26يوم الجمعة الموافق 

 

 /documents-meetings/agendas-https://metrolinktrains.com/about/board"  

على  Metrolinkتتوفر معلومات عن تعديالت األجرة المقترحة وتغييرات سياسة األجرة واعتمادات السياسة الستعراض العامة على الموقع اإللكتروني لـ 

www.metrolinktrains.com العامة، أو يمكن تقديمها قبل الجلسة العامة عن طريق النقر على خيار . يمكن تقديم التعليقات واالقتراحات شفهيًا أو كتابيًا في الجلسة

"eComment لوضع تعليق إلكتروني فوري على الرابط "www.metrolinktrains.com/ecomments أو عبر البريد إذا كان سيتم استالمها قبل موعد الجلسة ،

(. 213) 452-0421قبل الجلسة على  Metrolink Faresالرئيسي، أو يمكن إرسالها عبر الفاكس إلى عناية  SCRRAفي مقر  Metrolink Faresالعامة إلى عناية 

السابقة  سيتم توفير جميع التعليقات واالقتراحات العامة، بغض النظر عن وسيلة توصيلها. 2021فبراير  12يجب تقديم جميع تعليقات العامة واستالمها في موعد ال يتجاوز 

يمكن أن يقرر مجلس اإلدارة متابعة هذه المسألة في وقت التي تم استالمها بموجب اإلخطار األصلي بجلسة عامة لمجلس اإلدارة كما سيتم تضمينها في سجل الجلسة العامة. 

أو تاريخ الحق وفقًا لتقديره الخاص.
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