
 KY 40216 ، فلييش ةنيدم سد3920مجل يفيش ، يكسي هويلي ، 

عاءبألرا 8 يناير 
ص 11 - 1 م 

 YMCA of Louisville، 1720 West Broadway، Louisville، KY  
40203

مساء8مساًء -  6 ً 
 YMCA of Louisville، 1720 West Broadway، Louisville، 
KY   ،40203 Newburg Public Library، 4800 Exeter Ave  

Louisville، KY 40218

  دإشعار م لالخ نمته 24 سةعا ، يمكن ـل TARC تفوير تمادخ 
  تساليعاب ايوألشخاص ذ ادودمح وأ ةاقعإلية ردقات الثدتح بةلغلا
ملساعوة أد  ازيجلنإلية وأ األشخاص الذين حتايجتمادخ ىلإ نو ا

ملساعة مدثل ةغل اإلشارة. 502.561.5119 ا

طرق التعليق: 

البريد اإللكتروني: info@ridetarc.org الهاتف: 502.561.5119 ؛ 
 TTY: 502.213.3240

 Mail: TARC، 1000 W. Broadway، Louisville، KY 40203
) Facebook: (LaPrecious Brewer :انتباه

 /www.facebook.com/ridetarc · Twitter: www.twitter.com
 ridetarc

اجتماعات عامة مفتوحة:  

ءاالثثلا 7 يناري 
ص 11 - 1 م 

 Newburg Public Library، 4800 Exeter Ave، Louisville، KY  
40218 Okolona Public Library، 7300 Jefferson Blvd،  

Louisville، KY 40219 City Hall Shively، 3920 Dixie Hwy،  
Shively، KY 40216

مس 6ا - مس8ًء اءً 

التعليقات العامة واالجتماعات 
خطط لتغيير Dixie Highway وتذاكر الهاتف املحمول 

للطريق الثابت 
تعلن TARC عن خطط لتغيير املسار املقرر أن يبدأ 

العمل في 26 يناير. 

 تسعى TARC إلى الحصول على تعليق عام ودعوة مالحظات الركاب 
أثناء تصميم املقترحات الجديدة. فترة التعليق حتى 8 يناير. 

التغييرات املقترحة: 

• سيتم تقسيم الطريق 18 في وسط املدينة وسيتم تشغيل الخدمة بني 
محطة فالي إلى جيفرسون وشارع 6 (حاليًا ديكسي أرم رقم 18). 

• سيتم تشغيل الطريق 28 الذي تم توفيره بني جيفرسون وشارع 6 إلى 
جيفرسون بوليفارد (سابًقا بريستون أرم رقم 18). 

لن يعمل املسار السريع 50 على طول ممر ديكسي. سيحصل هذا 
الطريق على خدمة محّسنة باستخدام BRT الجديد. 

• ستعمل خدمة BRT (الطريق رقم 10) من محطة فالي إلى السوق 
والشارع الثاني. سيتم تشغيل هذا املسار كل 15 دقيقة من الساعة 

5:30 صباًحا إلى الساعة 7:00 مساًء ، وكل 20 دقيقة من الساعة 4:00 
صباًحا إلى 5:30 صباًحا و 7:00 مساًء - 1:00 صباًحا. 

• سيكون خيار تذكرة الهاتف املحمول متاًحا للعمالء قريبًا لشراء خدمة 
TARC للخط الثابت (الصعود املبدئي: رحلة واحدة ، مرور 24 ساعة  ،

مرور 7 أيام ، مرور 30 يوًما). 


