
Ձեզ հրավիրում են Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության հանդիպմանը 
NoHo-ից դեպի Pasadena տարանցիկ միջանցքի վերաբերյալ

Metro-ն բարելավում է ավտոբուսային ծառայությունը San Fernando-ի և San Gabriel 
դաշտավայրերհհհհի միջև նոր տեսակի ավտոբուսային ծառայությունով։ Այս նոր բարձրորակ, 
հուսալի Bus Rapid Transit (BRT) նախագիծը կկապի հիմնական գործողության կենտրոնները 
և կբարելավի հասանելիությունը աշխատավայրերին, զվարճության կենտրոններին և 
տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգին։
North Hollywood-ից դեպի Pasadena BRT նախագիծն երկարացվում է մոտ 18 մղոնով և կապ է հաստատում Metro-ի 
Red, Orange և Gold գծերի, ինչպես նաև Metrolink և այլ քաղաքային ավտոբուսի երթուղիների միջև։ Առաջարկվող 
նախագծով սպասարկվող համայնքներն են՝ North Hollywood, Burbank, Glendale, Eagle Rock և Pasadena։
BRT կը մատակարարէ աւելի արագ, աւելի վստահելի եւ յարմար երթեւեկութեան սպասարկութիւն՝ 
հիմնական եւ գործունէութեան հետ կապուած բարելաւումներ կատարելով, որոնք կ՚ընդգրկեն՝ 
> Երթեւեկութեան նշաններու առաջնահերթութիւն  > Յատուկ հանրակառքի գիծեր 
> Յաճախակի սպասարկութիւն՝ սահմանափակ կանգնումներով > Սակերու նախավճարում 
> Հանրակառքի ժամանման տեղեկութիւն՝ իրական ժամանակի մէջ > Մուտք՝ բոլոր դռներէն 
> Կայարաններ՝ ճամբորդներու յարմարութիւններով
Metro-ն հրավիրում է Ձեզ մասնակցելու հանրային կարծիքի ուսումնասիրության հինգ հանդիպումներից 
մեկին՝ նախագծի վերաբերյալ ավելին իմանալու և առաջարկվող նախագծի և որևէ ակնկալվող 
բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ մեկնաբանությունների համար, որոնք նկատի կառնվեն 
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մասին զեկույցի նախագծում։
Հրավիրում ենք մասնակցել։
North Hollywood  Burbank  
Երեքշաբթի, հուլիսի 9, 5:30–7:30pm Երկուշաբթի, հուլիսի 15, 6–8pm 
Lankershim Arts Center Buena Vista Branch Library  
5108 Lankershim Bl, North Hollywood 91601 300 N Buena Vista St, Burbank 91505 
Տեղում կա սահմանափակ կայանման հնարավորություն։ Տեղում կա անվճար կայանման հնարավորություն։ 
Pasadena Glendale 
Չորեքշաբթի, հուլիսի 10, 6–8pm Չորեքշաբթի, հուլիսի 17, 5:30–7:30pm 
Pasadena Senior Center  Glendale Downtown Central Library 
85 E Holly St, Pasadena 91103  222 E Harvard St, Glendale 91205 
Տեղում կա վավերացվող կայանման հնարավորություն։ Տեղում կա անվճար կայանման հնարավորություն։  
Eagle Rock 
Շաբաթ, հուլիսի 13, 1–3pm 
Eagle Rock Plaza  
2700 Colorado Bl, Suite 236, Eagle Rock 90041 
Տեղում կա անվճար կայանման հնարավորություն։

Հետադարձ կապ 
Metro-ն հրավիրում է Ձեզ ներգրավվել և հայտնել Ձեր 
կարծիքը։

Metro-ն պատրաստում է Շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության մասին զեկույցի նախագիծ (EIR)՝ 
համաձայն Կալիֆորնիայի Շրջակա միջավայրի որակի 
մասին օրենքի, որը ներառում է 45-օրյա հանրային 
կարծիքի ուսումնասիրության ժամանակաշրջան, որն 
ավարտվում է 2019թ. հուլիսի 31-ին։

Metro-ի բոլոր հանդիպումները կազմակերպվում են ADA 
մատչելի վայրերում և հասանելի են փոխադրումների 
համար։ Իսպաներենի թարգմանություն 
կտրամադրվի։ ADA հարմարություններ և այլ 
թարգմանություններ մատչելի են՝ զանգահարելով 
323.466.3876 հեռախոսահամարով կամ Կալիֆորնիայի 
կոմուտատորային ծառայություն՝ 711 համարով 
առնվազն 72 ժամ առաջ։ 


