Wydział Transportu Stanu Massachusetts zaprasza Państwa na

Publiczne Spotkanie Informacyjne
dotyczące

Projektu Naprawy Worcester Kelley Square
Środa, 22 maja 2019, godz. 18:00 (6:00 PM)
Worcester Academy Performance Center
14 Marion Avenue, Worcester, MA
Wydział transportu stanu Massachusetts MassDOT zaprasza Państwa na publiczne spotkanie informacyjne w
sprawie projektu naprawy Kelley Square. Drużyna projektu zaprezentuje na tym spotkaniu uaktualnioną
koncepcję projektu i przedyskutuje etapy budowy oraz plany zarządzania ruchem.
MassDOT we współpracy z miastem Worcester, opracowuje Projekt Naprawy Kelley Square by poprawić
bezpieczeństwo i operacje w generalnym regionie Kelley Square w Worcester. Projekt ten weźmie pod uwagę
bezpieczeństwo i problemy operacyjne, których doświadczają wszyscy użytkownicy, włączając użytkowników
pojazdów motorowych, rowerzystów i przechodniów, wspierając przy tym lokalne biznesy i mieszkanców,
którzy nazywają Kelley Square swoim domem.
Informacja o parkingu: Parking jest dostępny na terenie Worcester Academy Lot B, położonym przy 118-120
Providence Street naprzeciw Marion Avenue. Specjalne autobusy będą dowozić uczestników z parkingu do
miejsca spotkania (performance center).
Dodatkowe informacje o tym projekcie są dostępne na stronie internetowej: www.mass.gov/worcester-kelleysquare-improvement-project. Pytania i komentarze dotyczące projektu mogą być przesyłane na adres email:
kelleysqproj.worcester@dot.state.ma.us.
Prosimy podzielić się tą informacją z osobami, które według Państwa mogą być zainteresowane projektem i zachęcić
te osoby aby wpisały się na listę mailową, która będzie informowała o zmianach w projekcie i zawiadamiała o
spotkaniach.
Jeśli informacja jest potrzebna w innym języku, proszę skontaktować się ze specjalistą Tytuł VI w MassDOT (857) 368-8580.
Lokalizacja ta jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. MassDOT umożliwia wszechstronne dostosowania lub/oraz darmową pomoc językową na
żądanie (włączając w to, ale nie ograniczając jedynie do tłumaczy amerykańskiego języka migowego i innych językow niż angielski, filmy z
aktywnymi lub ukrytymi napisami, pomocnicze aparaty słuchowe i inne formy przekazu materiałów, takie jak taśmy audio, alfabet Braille’a i duża
czcionka), w miarę możliwości. W przypadku potrzeby dostosowania lub pomocy językowej, prosimy o kontakt z głównym oficerem MassDOT od
Różnorodności i Praw Obywatelskich (Diversity and Civil Rights), tel. (857-368-8580), fax. (857-368-0602), TTD/TTY (857-368-0603) lub email
(MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). Prośby o specjalne dostosowania powinny być wyrażone jak najwcześniej przed spotkaniem. Prośby
o bardziej trudne do uwzględnienia dostosowania, włączając w to język migowy, CART lub tłumaczenie językowe pisemne lub ustne,
powinny być dostarczone przynajmniej na dziesięć (10) dni biznesowych przed spotkaniem.
Zawiadomienia o odwołanym spotkaniu, w przypadku złej pogody, będą zamieszczone w internecie pod adresem http://www.massdot.state.ma.us/Highway/.

