The Anaheim Transportation Network (ATN) plans to
implement an assessment fee and a fare increase effective
February 1, 2017, on its Anaheim Resort Transportation
(ART) service. The assessment fees and a modest fare
increase will enable ATN to maintain a balanced budget.
All other ART fees and fares will remain unchanged. ART
assessments have not been increased since 2003 and the
last ART fare increase was in 2008.

La red de transporte Anaheim (ATN) planea implementar
una cuota de evaluación y un eficaz aumento de tarifa 01
de febrero de 2017, en su servicio de transporte de Resort
de Anaheim (ART). La evaluación de la alimentación y un
aumento de precio modesto permitirá ATN mantener un
presupuesto equilibrado.

Mạng lưới giao thông vận tải Anaheim (ATN) có kế hoạch để
thực hiện chi phí đánh giá và có hiệu quả tăng giá vé ngày 1
tháng 2 năm 2017, trên các dịch vụ Anaheim Resort giao
thông vận tải. Đánh giá nguồn cấp dữ liệu và tăng khiêm tốn
vé sẽ cho phép ATN để duy trì một ngân sách cân bằng.

Otro ART de la alimentación y las tarifas permanecerán
invariables. Evaluaciones de ART no han aumentado desde
2003 y el último aumento de tarifas de ART fue en el 2008.

Nguồn cấp dữ liệu tất cả các nghệ THUẬT khác và giá vé sẽ
vẫn không thay đổi. Nghệ THUẬT đánh giá đã không được
tăng kể từ năm 2003 và tăng giá vé nghệ THUẬT cuối cùng
là vào năm 2008.

La red de transporte Anaheim quiere tu entrada: Taller de
la comunidad se llevará a cabo en Anaheim en 01 de
diciembre de 2016, de 5:30 a 19:00 en el la ATN oficinas en
1354 South Anaheim Boulevard, Anaheim, CA 92805. ATN
alienta al público a asistir a un taller de comunidad para los
ajustes de tarifa y la tarifa de evaluación propuesta.

Mạng lưới giao thông Anaheim muốn đầu vào của bạn: Hội
thảo cộng đồng sẽ được tổ chức ở Anaheim vào tháng 1,
2016, từ 5:30-7:00 tại ATN văn phòng tại 1354 South
Anaheim Boulevard, Anaheim, CA 92805. ATN khuyến khích
công chúng để tham dự một hội thảo cộng đồng cho các
điều chỉnh về giá vé và phí đánh giá đề xuất.

AT THE PUBLIC HEARING, the ATN Board of Directors will afford
interested persons or agencies an opportunity to submit,
either orally or in writing, evidence and recommendations
with respect to the effects of the proposed assessment fee
and fare adjustment. Public Hearing will be held on
December 7, 2016, at 3:00 pm at Anaheim Regional
Transportation Intermodal Center (ARTIC) at 2626 East
Katella Avenue, Anaheim, CA 92806.

EN LA AUDIENCIA PÚBLICA , la Junta Directiva de ATN brindará
interesados o agencias la oportunidad de someter, por vía
oral o en escrito, evidencia y recomendaciones con
respecto a los efectos del ajuste de cuota y tarifa de
evaluación propuesto. Audiencia pública se celebrará el 07
de diciembre de 2016, a 15:00 en Anaheim Regional
Transportación Intermodal Center (ÁRTIC) en 2626 East
Katella Avenue, Anaheim, CA 92806.

TẠI CUỘC ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG , Ban Giám đốc ATN sẽ đủ khả
năng những người quan tâm hoặc cơ quan một cơ hội để
gửi, hoặc bằng miệng hoặc bằng văn bản, bằng chứng và
khuyến nghị đối với các tác động của điều chỉnh về giá vé và
phí đánh giá đề xuất. Buổi điều trần công cộng sẽ được tổ
chức ngày 7 tháng 12 năm 2016, lúc 03:00 tại Anaheim
Regional Transportation Intermodal Center (ARTIC) tại 2626
East Katella Avenue, Anaheim, CA 92806.

ALL INTERESTED PARTIES are invited to submit, orally or in
writing, evidence and recommendations with respect to the
assessment fee and fare adjustment. Written comments or
a request for additional information may be addressed to:

Todas las partes interesadas están invitadas a enviar, por
vía oral o en la escritura, evidencia y recomendaciones en
relación con el ajuste de la tarifa de evaluación.
Comentarios por escrito, pueden dirigirse a:

Tất cả các quan tâm đến Đảng được mời để gửi, bằng
miệng hoặc bằng văn bản, bằng chứng và các khuyến nghị
đối với việc điều chỉnh nào về giá vé và phí đánh giá. Viết
bình luận có thể được gửi đến:

Anaheim Transportation Network
1354 South Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805
714-563-5287 or 714-563-5289 (fax)
artinfo@atnetwork.org (e-mail)

Anaheim Transportation Network
1354 South Anaheim Blvd, Anaheim, CA 92805
714-563-5287 o 714-563-5289 (fax)
artinfo@atnetwork.org (correo electrónico)

Anaheim Transportation Network
1354 SouthAnaheim Blvd., Anaheim, CA 92805
714-563-5287 hoặc 714-563-5289 (fax)
artinfo@atnetwork.org (e-mail)

Written comments will be accepted until December 4,
2016 at 12 midnight.

Comentarios por escrito se aceptarán hasta el 04 de
diciembre de 2016 a 12:00.

Viết ý kiến sẽ được chấp nhận cho đến ngày 4 tháng 12 năm
2016 lúc 12 giờ đêm.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Anaheim Transportation
Board of Directors will hold a public hearing at 3:00 p.m. on
Wednesday, December 7, 2016, at ARTIC, located at 2626
East Katella Avenue, Anaheim, California. The public
hearing shall be for the purpose of considering assessment
fee and fare increase for ART adult 1-day; 3-day; and 5-day
passes.

POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el Consejo de administración
del transporte de Anaheim celebrará una audiencia pública
en 15:00 en miércoles, 07 de diciembre de 2016, en el
ÁRTIC, localizado en 2626 East Katella Avenue, Anaheim,
California. La audiencia pública se destinará a considerar
aumentan la tarifa y la cuota de evaluación para ART adulto
1 día; 3-día; y pases de 5 días.

THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN NÀY ĐƯỢC ĐƯA RA ban giám đốc giao
thông vận tải Anaheim sẽ tổ chức một buổi điều trần công
cộng tại 3:00 ngày thứ tư 7 tháng mười hai, năm 2016, tại
ARTIC, tọa lạc tại 2626 East Katella Avenue, Anaheim,
California. Các buổi điều trần công cộng cho mục đích xem
xét đánh giá chi phí và giá vé tăng cho nghệ THUẬT dành
cho người lớn 1 ngày; 3 ngày; và 5 ngày đi.

Presentación, título VI y Equito Análisis y otra información
pertinente, estarán disponibles para inspección del público.
Comentarios pasarán a formar parte del expediente oficial
de audiencia pública y se considerarán cuando la toma de
decisiones futuras.

Trình bày, tiêu đề VI/vốn chủ sở hữu phân tích và các thông
tin cần thiết khác, sẽ có sẵn để kiểm tra khu vực. Ý kiến sẽ
trở thành một phần của hồ sơ chính thức của buổi điều trần
công cộng và sẽ được xem xét khi quyết định tương lai.

THE ANAHEIM TRANSPORTATION NETWORK WANTS YOUR INPUT:
Community Workshop will be held in Anaheim on
December 1, 2016, from 5:30 to 7:00 pm at the ATN offices
at 1354 South Anaheim Boulevard, Anaheim, CA 92805.
ATN encourages the public to attend a Community
Workshop for the proposed assessment fee and fare
adjustments.

Presentation, Title VI/Equity Analysis and other pertinent
information, will be available for public inspection.
Comments will become part of the official public hearing
record and will be considered when making future
decisions.

Ajuste del tipo de evaluación
Đánh giá tỷ lệ điều chỉnh

As part of the December 7, 2016, Public Hearing, the
following proposed adjustments will be discussed:
Como parte del 07 de diciembre de 2016, audiencia pública,
se discutirán los siguientes ajustes propuestos:
Là một phần của buổi điều trần ngày 07 tháng 12 năm 2016,
công cộng, có sẽ thảo luận dưới đây đề xuất điều chỉnh:
Current
Actual
Hien tai

NOTICE OF

Proposed
Propuesto
De xuat

Anaheim Resort Transportation

$.48/per room/per day
$.55/per room/per day
$.48/por habitación/por día $.55/por habitación/por día
$.48/phong/moi ngay
$.55/phon/moi ngay

************************************************

ART FARE ADJUSTMENT
Ajuste De Tarifa De ART
Điều chỉnh tốc độ nghệ THUẬT

Adult ART Fare

Current
ART
Fares

1-day Adult Pass
Pase de adulto de 1 día
Người lớn 1-day Pas

$5.00

3-day Adult Pass
Pase de adulto de 3 días
Người lớn 3-day Pass

$12.00

5-day Adult Pass
Pase de adulto de 5 días
Người lớn5-day Pass

Anaheim Resort Transportation
1354 S. Anaheim Blvd.
Anaheim, CA 92805

ASSESSMENT RATE ADJUSTMENT

ART Fares
Effective
2/1/2017

ASSESSMENT FEES
AND

FARE ADJUSTMENTS
PUBLIC WORKSHOP
December 1, 2016
5:30 PM – 7:00 PM
Anaheim Resort Transportation
1354 S. Anaheim Blvd.
Anaheim, CA 92805

SUBMIT WRITTEN COMMENTS
By December 4, 2016 to:

$5.50

Anaheim Resort Transportation
1354 S. Anaheim Blvd.
Anaheim, CA 92805

$14.00

PUBLIC HEARING
$20.00

$23.00

December 7, 2016
3:00 PM
Anaheim Regional Transportation
Intermodal Center (ARTIC)
2626 East Katella Ave.
Anaheim, CA 92806

