THÔNG BÁO VỀ CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI
ĐỀ XUẤT TĂNG YÊU CẦU ĐỘ TUỔI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GET
ABOUT LÊN 65
Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley (Pomona Valley Transportation Authority,
PVTA) sẽ tổ chức một buổi điều trần vào ngày 13 tháng 9, 2017 để xem xét một đề xuất tăng độ
tuổi tối thiểu đủ điều kiện tham gia chương trình Get About lên 65 tuổi. Hiện nay, yêu cầu điều
kiện tham gia chương trình Get About là như sau:

“Chương trình Get About dành cho người 60 tuổi trở lên và người bất kỳ độ tuổi
nào có khuyết tật đủ điều kiện.”
Đề xuất đang được xem xét sẽ thay đổi yêu cầu điều kiện tham gia chương trình Get About thành
nội dung như sau:

“Chương trình Get About dành cho người 65 tuổi trở lên và người bất kỳ độ tuổi
nào có khuyết tật đủ điều kiện.”
Thay đổi yêu cầu độ tuổi đề xuất là cần thiết để đảm bảo các tiêu chuẩn của chương trình Get
About tuân thủ các tiêu chuẩn của các chương trình Liên Bang cung cấp hỗ trợ tài chính cho
chương trình Get About. Thay đổi đề xuất về các tiêu chuẩn được đề nghị có hiệu lực vào ngày 1
tháng 1, 2018. Hành khách nào đã đăng ký với chương trình Get About, nhưng dưới 65 tuổi, sẽ
vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình.
Buổi điều trần công khai sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 9, 2017 lúc 5:00 chiều tại phòng họp
Tòa Thị Chính La Verne, 3660 D Street, La Verne, California tại đó tất cả mọi người được mời
theo số (909) 596-7664 hoặc qua email tại glspvta@gmail.com.
Quý vị cũng có thể gửi bản tuyên thệ bằng văn bản đến Pomona Valley Transportation
Authority, 2120 Foothill Blvd. Ste. #116, La Verne, CA 91750 hoặc qua email đến
glspvta@gmail.com. Chúng tôi phải nhận được bản tuyên thệ trước ngày 12 tháng 9, 2017.

Tuân theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (American with Disabilities Act), nếu quý vị cần
sự hỗ trợ đặc biệt để tham gia cuộc họp, vui lòng liên hệ với Pomona Valley Transportation
Authority theo số (909) 596-7664. Thông báo ba (3) ngày làm việc trước cuộc họp hoặc thời
điểm cần dịch vụ đặc biệt sẽ giúp nhân viên PVTA đảm bảo rằng có thể sắp xếp hợp lý để cung
cấp khả năng tiếp cận cuộc họp. Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch, vui lòng liên hệ với nhân
viên PVTA theo số (909) 596-7664 ít nhất ba ngày làm việc trước cuộc họp.
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