THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
THÔNG BÁO VỀ CÁC CUỘC HỌP CỘNG ĐỒNG
Thông báo Điều trần Công khai này có sẵn bằng các ngôn ngữ thay thế
(Español - Tiếng Việt - 中文 - Kreyòl Ayisyen - Português)
trên trang web của MassDEP tại:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Theo đây, thông báo được đưa ra rằng Cục Bảo vệ Môi trường Massachusetts (MassDEP), dưới
quyền của mình theo M.G.L. Chương 111, Mục 142A đến 142M, sẽ tổ chức các cuộc họp công
khai theo tiểu mục (7) của 310 CMR 7.36, quy định về Cải tiến Hệ thống Giao thông.
Các cuộc họp công khai sẽ được tiến hành để thu nhận ý kiến của công chúng, cả bằng lời nói và
bằng văn bản, về báo cáo cập nhật và hiện trạng hàng năm cho các dự án vận tải theo yêu cầu của
310 CMR 7.36(2)(f) đến (j). Bộ Giao thông Vận tải Massachusetts (MassDOT) đã gửi bản cập
nhật và báo cáo tình trạng cho MassDEP vào ngày 19 tháng 7 năm 2022.
Các cuộc họp công khai sẽ được tổ chức:
Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022, lúc 10 giờ sáng và lúc 5 giờ chiều
Đăng ký trước cuộc họp 10:00 sáng:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIodeqrrj0iG9JWNhAhCdFEwREtIqZE7GHV
Đăng ký trước cho cuộc họp 5:00 chiều:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsceGuqj8sGNXok7YLgNEuyF8KnqqYk1eM
Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận chứa thông tin về việc tham gia cuộc
họp.
MassDEP cung cấp miễn phí các dịch vụ thông dịch/dịch thuật tiếp cận ngôn ngữ cho những cá
nhân thông thạo tiếng Anh hạn chế. Nếu bạn cần thông dịch viên để tham gia cuộc họp này, bạn
có thể tìm thấy các dịch vụ dịch thuật tại: https://www.mass.gov/info-details/massdep-languagetranslation-assistance.
Lời khai có thể được trình bày bằng miệng và/hoặc bằng văn bản tại các cuộc họp công khai. Lời
khai bằng văn bản sẽ được chấp nhận cho đến 5:00 chiều Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2022.
Lời khai bằng văn bản phải được nộp cho: Steve Woelfel at MassDOT, Office of Transportation
Planning, Room 4150, Ten Park Plaza, Boston, MA 02116 hoặc steve.woefel@dot.state.ma.us và
Erin Bostwick tại MassDEP, Bureau of Air and Waste, One Winter Street, Boston, MA 02108
hoặc erin.bostwick@mass.gov.
Báo cáo có sẵn trên trang web của MassDOT tại: https://www.mass.gov/lists/stateimplementation-plan-documents.
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