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Cần Phản Hồi Về Việc Giảm Dịch Vụ Xe Buýt
Các cuộc họp cộng đồng cho công chúng cơ hội đưa ra ý kiến trong khi Cơ Quan Giao
Thông Vận Tải Quận Cam (BLANK) đang phải vật lộn với việc cắt giảm các khoản tài
trợ của tiểu bang và giảm tiền thu thuế bán hàng.
QUẬN CAM - Cư dân được mời đến các cuộc họp cộng đồng vào tháng 9 và tháng 10 trong đó
có trình bày chi tiết về kế hoạch cắt giảm dịch vụ xe buýt của Cơ Quan Giao Thông Vận Tải
Quận Cam- một nỗ lực nhằm khắc phục khó khăn liên tục về ngân sách.
Số tiền thiếu hụt – hơn $330 triệu trong năm năm tới – là kết quả của việc các nhà lập pháp
California bỏ Quỹ Trợ Giúp Vận Tải Tiểu Bang - nguồn tiền liên tục duy nhất của tiểu bang cho
các hoạt động xe buýt hàng ngày, và giảm mạnh tiền thu thuế bán hàng.
Cho đến tháng 6 năm 2010, BLANK dự kiến cắt giảm khoảng 400.000 giờ dịch vụ. Bước đầu
tiên là giảm 100.000 giờ, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 9. Trong tháng 3, có thể xóa bỏ thêm
300.000 giờ dịch vụ.
OCTA đã bắt đầu giảm dịch vụ vào tháng 9 năm 2008 và với những cắt giảm dự tính trong tháng
3, lượng cắt giảm tổng cộng sẽ là 28% dịch vụ trong suốt quãng thời gian đó.
Phản hồi của công chúng sẽ giúp BLANK khi BLANK tìm hiểu các biện pháp để giảm dịch vụ
trong tháng 3, có thể bao gồm việc giảm hay bỏ các tuyến ít năng suất nhất, giảm dịch vụ khắp hệ
thống theo tỷ lệ và/hoặc sửa đổi ngày giờ hoạt động.
Tất cả các cuộc họp cộng đồng đều bắt đầu từ 6-8 giờ tối:
•
•
•

Thứ 5, ngày 24 tháng 9
Trụ sở BLANK, 600 S. BLANK St. ở Quận Cam
Thứ 3, ngày 29 tháng 9
BLANK City Hall East, Council Chambers, Tầng 1, 200 S. BLANK Blvd.
Thứ 5, ngày 1 tháng 10
Trung Tâm Cộng Đồng BLANK Hills, 25555 Alicia Parkway ở BLANK Hills

Sẽ có các nhân viên biết sử dụng nhiều thứ tiếng. Để biết thông tin hay đưa raý ki ến của mình
trực tuyến, hãy truy cập vào: www. BLANK.net/marchchange
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