
  

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL RAIL AUTHORITY (SCRRA) 
BINAGONG ABISO NG PAMPUBLIKONG PAGDINIG / PAGSUSURI PARA SA MGA PAGBABAGO SA PATAKARAN SA PAMASAHE 

 
Ang Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) ay magpapatawag ng isang pampublikong 
pagdinig sa pagpupulong ng lupon ng mga direktor sa Biyernes, Pebrero 26, 2021 upang suriin ang 
pagsasama ng Kids Ride Free on Weekends at ang 5-Day Flex Pass mga pamasahe na pang-promosyon 
bilang bahagi ng regular na istraktura ng pamasahe ng Metrolink. Tatalakayin ng pagdinig ang mga dahilan 
para sa mga bagong pamasahe at ang mga epekto sa serbisyo ng Metrolink mula ng umepekto ang 
pamasahe ng pang-promosyon noong Agosto 29, 2020 at September 2, 2020. Ang promosyon na Kids Ride 
Free on Weekends ay nakatakdang magtapos sa Linggo, Feb. 28, 2021 at ang 5-Day Flex Pass pilot 
program na nakatakdang magwakas sa Miyerkules, March 3, 2021 kung ang dalawang pamasahe na ito ay  
hindi pinagtibay bilang bahagi ng regular na istraktura ng pamasahe. Nais ng Awtoridad na gawing bahagi 
ng regular na istraktura ng pamasahe ang parehong pamasahe na ito upang magpatuloy na lumaki at 
mapanatili ang mga mayroon nang mga rider bilang resulta ng mga pamasaheng ito. 

 

 
Ang pampublikong pandinig ay nakasulat sa agenda ng SCRRA Board of Directors Meeting sa: 

Biyernes, Pebrero 26, 2021 9:00 ng umaga 
https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents/ 

Ang mga impormasyon tungkol sa ipinanukalang mga pagsasaayos ng pamasahe, pagbabago ng patakaran sa 
pamasahe at pagpapatibay ng patakaran ay makikita para sa pampublikong inspeksyon sa Metrolink website na 
www.metrolinktrains.com. Ang mga puna at mungkahi ay maaaring isumite nang pasalita o nakasulat sa pagdinig sa 
publiko, o ipost nang maaga sa pagdinig sa publiko sa pamamagitan ng pag-click ng “eComment” na pagpipilian 
upang magsumite ng isang elektronikong puna sa www.metrolinktrains.com/ecomments, o ipadala kung natanggap 
nang maaga sa pagdinig sa publiko nakaatensyon sa Metrolink Fares sa SCRRA sa punong tanggapan o ifax na 
nakaatensyon sa Metrolink Fares bago ang pagdinig sa (213) 452-0421. Lahat ng puna sa publiko, anumang uri ng 
komunikasyon, ay dapat isumite at matanggap nang hindi lalampas sa Pebrero12, 2021. Lahat ng mga nauna nang 
pampublikong komento at suhestyong natanggap tungkol sa orihinal na Abiso sa Pampulikong Pagdinig ay ibibigay sa 
Lupon ng mga Direktor at isasama sa tala nitong pampublikong pagdinig. Ang bagay na ito ay maaaring ipagpatuloy 
ng Lupon ng sa ibang oras o petsa sa kanyang sariling paghuhusga. 
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