
Chúng tôi đang làm cho dịch 
vụ xe buýt tốt hơn cho quý vị. 

Chào mừng quý vị đến với Dự Án Xe Buýt 
Tốt Hơn. Chúng tôi sắp chia sẻ những đề 
xuất thay đổi, vốn là bước đầu trong 
những nỗ lực cải thiện dịch vụ xe buýt và 
hệ thống như một tổng thể. Chúng tôi 
chào đón quý vị theo dõi, đóng góp kiến 
thức và ý kiến. Để làm cho MBTA tốt hơn, 
chúng tôi cần phải tiếp tục biết lắng nghe 
tốt hơn. Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng 
tôi có thể tạo ra hệ thống giao thông mà 
quý vị xứng đáng được hưởng.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại một 
trong những Buổi giao lưu của chúng tôi

Địa điểm Ngày Thời gian 
Giao lưu

Tòa Thị Chính 
Boston City Hall 
Plaza

Thứ Năm, ngày 
31 tháng Một

12:00 trưa – 
2:00 trưa

Trạm Wonderland 
Station

Thứ Ba, ngày  
5 tháng Hai 

4:00 chiều –  
6:00 chiều

Trạm Haymarket 
Station

Thứ Tư, ngày  
6 tháng Hai

1:00 trưa –  
3:00 trưa

Trạm Ashmont 
Station

Thứ Tư, ngày 
13 tháng Hai

4:30 chiều –  
6:30 chiều

Trạm Sullivan 
Station

Thứ Ba, ngày 
19 tháng Hai

8:00 sáng –  
10:00 sáng

Trạm Forest Hills 
Station

Thứ Tư, ngày 
27 tháng Hai

3:00 chiều –  
5:00 chiều

Trạm Malden 
Center Station

Thứ Hai, ngày  
4 tháng Ba

4:00 chiều –  
6:00 chiềuMBTA. Chào mừng quý vị đến với hệ thống cải thiện.

Buổi giao lưu dễ tiếp cận đối với người khuyết tật và người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận và ngôn ngữ sẽ được cung cấp 
miễn phí, theo yêu cầu, tùy theo sẵn có. Những dịch vụ này bao gồm những tài liệu dạng thay thế, tài liệu đã dịch sẵn, thiết bị trợ thính và thông dịch 
viên (bao gồm cả Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ). Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu hỗ trợ hợp lý và/hay các dịch vụ ngôn ngữ, vui lòng email apoggenburg@
reginavilla.com hoặc gọi 617-357-5772 x26.


