
  

 (SCRRA) اداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی
 نرخ به مربوط سیاست تغییرات برای  VI عنوان عمومی/تحلیل استماع شده اصالح اطالعیه 

 

 Kids Rideجهت ارزیابی گنجاندن ،  2021ه فوری 26( ، روز جمعه، SCRRAاداره راه آهن منطقه ای کالیفرنیای جنوبی )

Free  )روزه -5در روزهای آخر هفته و نرخهای تخفیفی )سفر رایگان برای کودکانFlex Pass  به عنوان جزئی از ساختار ،

برگزار خواهد کرد. این جلسه استماع به دالئل  یک استماع عمومی در جلسه هیئت مدیره خود، Metrolink  نرخ عادی

سپتامبر  2و  2020اوت  29از زمان اجرای نرخهای تخفیفی در  Metrolinkآنها بر خدمات مربوط به نرخهای جدید و تأثیر 

 2021فوریه  28قرار است روز یکشنبه  Kids Ride Freeخهای تخفیفی آخر هفته مربوط به ررسیدگی خواهد کرد.  ن 2020

به پایان برسد، در صورتی  2021مارس  3قرار است روز چهارشنبه  Flex Pass روزه -5راهنمایی  به پایان برسد، و برنامه

که این دو نرخ به عنوان جزئی از ساختار نرخ عادی پذیرفته نشده باشند. این مرجع مایل است جهت ادامه توسعه و حفظ 

 ان کنونی بخاطر این نرخها، هر دوی این نرخها را به عنوان جزئی از ساختار نرخ عادی حفظ کند. مسافر
 

 
 در تاریخ:  SCRRA هیئت مدیرهدستور جلسه استماع عمومی در 

 خواهد شد گنجانده صبح 9:00، ساعت 2021یه فور 26جمعه، 
https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents/  

به نشانی  Metrolinkسایت اطالعات مربوط به تعدیل نرخ، سیاست مربوط به تغییر نرخ و پذیرش سیاست برای بازبینی عموم در وب
www.metrolinktrains.com  در دسترس است. توضیحات و پیشنهادات را می توان به صورت لفظی یا نوشتاری در جلسه استماع عمومی ارائه داد، یا قبل از

به نشانی  یک توضیح فوری الکترونیکجهت ارسال ی ”eComment“جلسه استماع عمومی، با کلیک کردن روی گزینه 
ecommentswww.metrolinktrains.com/، جلسه استماع عمومی، قابل توجه ازاگر قبل  یا از طریق پستMetrolink Fares  در دفتر اداره مرکزی

SCRRA باید ، بدون در نظر گرفتن نوع ارتباطاتتمامی توضیحات عموم .کردارسال  0421-452 (213)، یا قبل از جلسه استماع، از طریق فکس به شماره ،
ارائه  رهیمد ئتیبه ه یاصل یاستماع عموم هیاطالع به دنبالشده  افتیدر قبلی یعموم یها هیتوص و حاتیتوض یتمام افت شده باشد.یدر 2021فوریه  12قبل از 

 فقط به صالحدید او ادامه داشته باشد.  ،این امر ممکن است در تاریخ دیرتری توسط هیئت مدیره  .شد دنگنجانده خواه یاستماع عموم رکوردهایشده و در 
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