ABISO NG PAGDINIG SA PUBLIKO PARA SA PAGBABAGO NG SERBISYO NG BURBANKBUS

Ano ito?
Ang abisong ito ay nagpapaalam sa inyo na ang Komisyon ng Transportasyon ng Lungsod ng Burbank ay
magdadaos ng pagpupulong para matanggap ang komento ng komunidad sa pagtanggal ng BurbankBus
Golden State Circulator Route dahil sa kaunting bilang ng mga sumasakay. Hinihimok ang publiko na
sumali sa pagpupulong na ito at magkomento sa panukala.
Tatanggalin ang BurbankBus Golden State Circulator Route

Idadaos ang pampublikong pagpupulong sa:
Petsa: Lunes, Agosto 19, 2019
Oras: 5:00 p.m.
Lugar: Community Services Building, Room 104
150 N. Third Street, Burbank, CA 91502
Isaalang‐alang ng Komisyon ng Transportasyon ang lahat ng komento ng publiko bago gumawa ng
rekumendasyon, pabor man o laban sa panukala. Batay sa natanggap na komento ng komunidad at sa
rekumendasyon ng Komisyon ng Transportasyon, gagawa ang Konseho ng Lungsod ng Burbank ng huling
pasya sa ipinaalam na Pagpupulong ng Konseho ng Lungsod.
Paano ko malalaman ang iba pa o paano ko ibigay ang aking komento?





Tawagan ang BurbankBus sa 818‐246‐4258 o Mag‐email sa contact@burbankbus.org
Magpadala ng nakasulat na mga komento sa Dibisyon ng Transportasyon (Transportation
Division) ng Lungsod, Attn: Adam Emmer, 150 N. Third Street, Burbank, CA 91502
Dumalo sa Pagpupulong ng Komisyon ng Transportasyon kung saan ang item na ito ay tatalakayin
sa Lunes, Agosto 19, 2019 sa Burbank Community Services Building, 150 N. Third Street
Ang Konseho ng Lungsod ng Burbank ay gagawa ng pasya hinggil sa pinanukalang pagtanggal ng
BurbankBus Golden State Circulator Route sa Pagpupulong ng Konseho ng Lungsod, na
pansamantalang nakatakda sa Martes, Setyembre 10 sa 6 PM sa Chambers ng Konseho ng
Lungosd sa City Hall na nasa 275 E. Olive Avenue.

Ang pasilidad na ito ay ay pwedeng mapasukan ng mga may kapansanan. Bilang pagsunod sa American
with Disabilities Act, kung ang anumang espesyal na tulong ay kailangan para makalahok sa pagdinig na
ito, mangyaring makipag‐ugnayan sa ADA Coordinator ng Lungsod sa (818) 238‐5424 voice o (818) 238‐
5035 TDD. Ang abiso na maaga nang 48 oras tungkol sa pagpupulong na ito ay magpapahintulot sa
Lungsod na makagawa ng mga makatwirang pagsasaayos para sa espesyal na tulong. Ang hiling para sa
mga serbisyo sa pagsasalin sa Espanyol, Armenian, Korean, at Tagalog ay gagawin sa BurbankBus call
center sa (818) 246‐4258 nang hindi lalampas sa Agosto 14, 2019.

