Old Cameron Run Trail Project
VDOT UPC #109469
DPI PROJECT #1603019
የሕዝብን ችሎት ለማስተናገድ ፈቃደኝነት
የታሰበውን ፕሮጀክት አስመልክቶ የአሌክሳንድሪያ ከተማ ከህብረተሰቡ የባለድርሻ አካላት ትብብር ይፈልጋል - Old Cameron Run
Trail- በ Hooffs Run Drive እና South Payne Street መካከል የጋራ መጠቀሚያ መንገድ።
የታቀደው የ0.53 ማይል የጋራ መጠቀሚያ መንገድ (ከተሽከርካሪዎች የተለየ) በ Eisenhower East (Hooffs Run Drive/Limerick
Street) እና በ Southwest Quadrant (South Payne Street) መኖሪያ አካባቢዎች መካከል ለእግረኞች እና ለብስክሌቶች ደህንነቱ
የተጠበቀ ግንኙነትን ይፈጥራል። መንገዱ የሚጀምረው በ Hooffs Run Drive እና Limerick Street መገናኛ አካባቢ ሲሆን
ከTruesdale Drive ጋር ትይዩ ይሄዳል፤ ቀጥሎም ከ AlexRenew’s Facility ጀርባ ይታጠፋል ከዚያም በ AlexRenew እና I-495
መካከል በነባሩ መንገድ ከመቀጠሉ በፊት እና በመጨረሻም በ South Payne Street ላይ ከማለቁ በፊት በ Hooffs Run እና Old
Cameron Run ላይ ቀድሞ በተዘጋጀ ድልድይ ያልፋል።
የአሰራሩ ዕቅዶች ለግምገማ በፕሮጀክቱ ድረ-ገፅ ላይ ይገኛሉ፡ alexandriava.gov/116739። በተጨማሪም ይህ መረጃ በአካል ተገኝቶ
ለመገምገም በ City Hall፣ King Street፣ Suite 3600፣ Alexandria፣ VA ይገኛል። ለኮቪድ-19 ምክንያት ሁሉም ጎብኝዎች ወደ City
Hall ቢሮዎች ለመግባት ከከተማ ሠራተኛ ጋር ቀጠሮ መያዝ አለባቸው። የፕሮጀክት ሰነዶችን እና ፕላኖችን ለመገምገም ጊዜ ለማመቻቸት
እባክዎን Alexandria Carroll ን በ703.746.4408 ይደውሉ።
አስተያየቶች እና ጥያቄዎች በኢ-ሜይል ለ alexandria.carroll@alexandriava.gov ወይም በስልክ በ703.746.4408 በመደወል
ማቅረብ ይችላሉ።
ይህንን ሂደት ተከትሎ ጥያቄዎች እና ሀሳቦች ከቀጠሉ የአሌክሳንድሪያ ከተማ ህዝባዊ ችሎት ለማድረግ ፈቃደኛ ነው። የሕዝብ ችሎት
ለመጠየቅ እስከ ሕዳር 20፡ 2020 ዓ.ም ድረስ የፖስታ ምልክት የተደረገበት የጽሑፍ ጥያቄ ለሚከተለው ይላኩ፦
Alexandria Carroll
City of Alexandria
Transportation and Environmental Services
301 King Street, Suite 3600
Alexandria, VA 22314
ለህዝባዊ ችሎት ጥያቄ ከተቀበለ፡ ከተማው በሚቀጥለው ቀናት ማስታወቂያ (የችሎቱ ቀን፣ ሰዓት፣ እና ቦታ ጨምሮ) ይለጥፋል።
የአሌክሳንድሪያ ከተማ በ1964 በወጣው የሲቪል መብቶች ህግ አንቀፅ VI እና አንቀፅ VII መሠረት በሁሉም ፕሮግራሞች እና
እንቅስቃሴዎች ላይ ያለአድልዎ እኩል የስራ እድል መስጠቱን ያረጋግጣል። ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ወይም ለአካል ጉዳተኞች ወይም
የእንግሊዝኛ ቋንቋ በደንብ ለማይችሉ ሰዎች ልዩ ድጋፍ ከፈለጉ የአሌክሳንድሪያ ከተማ፡ የሰብዓዊ መብቶች ቢሮን በ703.746.3140፣
311 ወይም በTTY/TDD 311 ያነጋግሩ።

