Phần Dự Án từ San Jose tới Merced và
Báo Cáo Tác Động Môi Trường/Tuyên Bố Tác Động Môi Trường (EIR/EIS) Sau Cùng
Họp Hội Đồng Quản Trị
CÔNG BỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGÀY HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị bây giờ sẽ được tổ chức vào ngày 27 Tháng Tư và 28 Tháng Tư,
2022. Để biết thêm thông tin, địa điểm cuộc họp và định dạng, hãy truy cập trang web của Cơ
quan (www.hsr.ca.gov) hoặc gọi số (800) 455-8166.
Cơ Quan Đường Sắt Cao Tốc California (Cơ quan) thông báo cho bạn rằng ngày tổ chức Cuộc họp Hội Đồng
Quản Trị theo dự kiến lúc ban đầu là ngày 20 Tháng 4 và ngày 21 Tháng 4, 2022, đã được thay đổi thành ngày 27
Tháng 4 và ngày 28 Tháng 4, 2022. Ban Giám đốc của Cơ quan sẽ tổ chức cuộc họp kéo dài hai ngày này để
xem xét liệu có nên chứng nhận EIR/EIS Cuối cùng của Phần Dự án San Jose tới Merced và phê duyệt Phương
án Thay Thế Ưu Tiên, chiếu theo CEQA hay không. Ban Giám Đốc Của Cơ Quan, với vai trò của Cơ quan là cơ
quan lãnh đạo NEPA, cũng sẽ xem xét liệu có nên chỉ đạo Giám Đốc Điều Hành của Cơ Quan để ban hành Biên
Bản Quyết Định cho Phần Dự Án từ San Jose đến Merced trong việc lựa chọn Giải Pháp Thay Thế Ưu Tiên hay
không. Các văn bản, tài liệu, và bất kỳ cập nhật nào hỗ trợ các hành động được đề xuất của Ban Giám Đốc Cơ
Quan sẽ có sẵn trước cuộc họp trên trang web của Ban Giám Đốc tại https://hsr.ca.gov/about/board-ofdirectors/schedule/. EIR/EIS sau cùng hiện có sẵn dưới dạng điện tử trên trang web của Cơ quan www.hsr.ca.gov.
Si necesita ayuda para traducir o interpretar esta carta, hay personal que habla español disponible para ayudarle.
Sírvase llamar al (800) 455-8166. 果您需要有人幫助您翻譯或口譯本信函，會說中文的工作人員將會幫助您。請撥
打 (800) 455-8166。Nếu bạn cần trợ giúp phiên dịch hoặc diễn giải bức thư này, nhân viên nói tiếng Việt sẽ có sẵn
để hỗ trợ bạn. Vui lòng gọi (800) 455-8166.

