
  

 NHÀ ĐƯƠNG CỤC ĐƯỜNG RÀY KHU VỰC MIỀN NAM CALIFORNIA (SCRRA) 
Thông báo SỬA ĐỔI về Phiên Điều trần Công Khai/ Phân tích Tiêu đề VI về các Thay đổi Chính sách Giá vé 

 
Đương Cục Đường Rày Khu vực Nam California (SCRRA) sẽ triệu tập một phiên điều trần công khai tại 
Cuộc họp Ban Giám đốc, vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021 để đánh giá việc kết hợp dịch vụ Đi xe 
Miễn phí cho Trẻ em vào Cuối tuần và giá vé khuyến mại 5 Ngày Flex Pass như một phần của cơ cấu giá 
vé thông thường của Metrolink. Phiên điều trần sẽ giải quyết các lý do về giá vé mới và tác động đến dịch 
vụ Metrolink kể từ khi giá vé khuyến mại có hiệu lực vào ngày 29 tháng 8 năm 2020 và ngày 2 tháng 9 năm 
2020. Chương trình khuyến mãi cho Trẻ em đi xe miễn phí vào cuối tuần dự kiến kết thúc vào Chủ nhật, 
ngày 28 tháng 2 năm 2021 và chương trình thử nghiệm Thẻ Flex Pass 5 ngày sẽ hết hạn vào thứ Tư, ngày 
3 tháng 3 năm 2021 nếu hai giá vé này không được áp dụng như một phần của kết cấu giá vé thông 
thường. Nhà đương cục muốn làm cho cả hai giá vé này trở thành một phần của cơ cấu giá vé thông 
thường để tiếp tục phát triển và duy trì các hành khách đi xe hiện hữu do kết quả của các giá vé này.   

 

 
Phiên điều trần công khai sẽ được liệt kê trên nghị trình của Buổi Họp Ban Các Giám Đốc SCRRA vào: 

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021 lúc 9:00 giờ sáng 
https://metrolinktrains.com/about/board-meetings/agendas-documents/  

Thông tin về các điều chỉnh giá vé được đề xuất, thay đổi chính sách giá vé và việc áp dụng chính sách có sẵn để 
kiểm tra công khai trên trang web của Metrolink tại www.metrolinktrains.com. Nhận xét và đề xuất có thể được gửi 
bằng miệng hoặc bằng văn bản tại phiên điều trần công khai, hoặc đăng trước phiên điều trần công khai bằng cách 
nhấp vào tùy chọn “eComment” (Thương mại điện tử) để gửi nhận xét bằng điện tử tức thời tại 
www.metrolinktrains.com/ecomments, hoặc qua đường bưu điện nếu đã nhận được trước buổi điều trần công khai 
cho Metrolink Fares tại văn phòng trụ sở chính của SCRRA, hoặc gửi fax cho Metrolink Fares trước buổi điều trần 
theo số (213) 452-0421. Mọi góp ý và đề xuất của công chúng đã nhận được chiếu theo Thông Báo về Phiên Điều 
Trần Công Khai lúc đầu sẽ được cung cấp cho Ban Giám Đốc và kết hợp vào trong hồ sơ của phiên điều trần công 
cộng. Vấn đề này có thể được xem xét tiếp tục bởi ủy ban vào ngày giờ nào đó sau này theo sự tùy tiện của họ.
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