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ROTA 28 EAST HYANNIS

REUNIÃO PÚBLICA - ESTUDO DE CORREDOR

REUNIÃO PÚBLICA SESSÃO DE
ENTRADAS
Quarta-feira, dia 23 de março de 2022 às 18h
Conecte-se através do link abaixo:
https://capecodcommission.org/transportation/join

Se for pedido uma senha, coloque : join
Telefone: (929)205-6099
Em colaboração com as cidades de Barnstable e
Yarmouth, o Comitê do Cape Cod está estudando o
corredor da Rota 28, entre a Yarmouth Road e a East
Main St. Uma sessão de entradas públicas será
realizada para fornecer uma visão geral do estudo e
ouvir a voz do público. Nós queremos entender os
desafios e as oportunidades que você observa nesta
área. Comentários recebidos nesta reunião serão
usados no desenvolvimento de conceitos de
melhoria potencial. Uma segunda reunião será
agendada para o final do verão para discutirmos as
alternativas propostas. Por favor, junte-se a nós.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR VISITAR O WEBSITE:

http://www.capecodcommission.org/Route28EastHyannis ou ligue para 508-362-3828
Cabe ressaltar que esta reunião é acessível para pessoas com necessidades especiais. O Cape Cod Metropolitan Planning Organization (MPO) fornece acomodações
razoáveis e assistência com os serviços de línguas, livre de custo, mediante requisição (incluindo, mas não limitando o uso de intépretes da American Sign Language e
línguas que não sejam o Inglês; dispositivo de assistência auditiva assim como formatos alternativos, como tapes. Braille e letras grandes). Para acomodações e
assistência com línguas, favor contactar o Cape Cod MPO, através do telefone (508)-362-3828, fax (508) 362-3136, Serviços de telecomunicações de retransmissão
(TRS), disque 711 ou email frontdesk@capeodcommission.org. Título VI de não-discriminação: O Cape Cod MPO cumpre com o Título VI do Ato dos direitos Civís de
1964 e estatutos estaduais e regulamentos relacionados. É uma política do Cape Cod MPO, assegurar que nenhuma pessoa ou grupo de pessoas devem, em razão do
Título VI, categorias de proteção, incluindo raça, cor, origem ou sob categorias federais e estaduais protegidas adicionais, incluindo sexo, idade, necessidade especial,
orientacão sexual, identidade de gênero ou expressão, religião, credo, ancestralidade, status de veteran (incluindo os veteranos da era do Vietnan), ou antecedentes,
serem excluidos da participação, de ser negado qulquer benefício, ou ser sujeitado a discriminação sob qualquer programa ou atividade administrada pelo Cape Cod
MPO. Para requisitar informações adicionais sobre este compromisso, ou para entrar com um processo sob o Título VI ou provisão nao-discriminatória relacionada,
favor entrar em contato com o coordenador do Título VI através do telefone (508)362-3828. Serviços de telecomunicações de retransmissão (TRS), disque 711, fax
(508)362-3136 ou por email: mhevenor@capecodcommission.org. Caso haja necessidade desta informação em outro idioma, por favor, contate o coordenador do
Título VI da MPO através do telefone (508)744-1299.

