AVISO DE AUDIÇÃO PÚBLICA INFORMATIVA DA NJ TRANSIT
De acordo com a Secção 5 da P.L. 1984 c.578 da SCDRTAP, a NJ TRANSIT está a realizar uma audição pública para a
recolha de informação e comentários das partes interessadas com respeito aos programas criados no âmbito da Lei do
Programa de Assistência nos Transportes para Residentes Idosos e Portadores de Deficiência (Senior Citizen & Disabled
Residents Transportation Assistance Program (SCDRTAP)). Faremos 3 (três) sessões virtuais das audições informativas,
que cobrirão as regiões sul, central e norte de New Jersey.
O Programa de Assistência nos Transportes para Residentes Idosos e Portadores de Deficiência financia as despesas
de capital, operação e/ou administração de programas de transporte comunitário com coordenação local destinados a
pessoas idosas e portadores de deficiência. O programa também financia os melhoramentos de acessibilidade às redes
fixas de autocarros e comboios da NJ TRANSIT, a prestação de assistência técnica às administrações locais (counties) e
a administração do programa a nível estadual.
Todos os materiais a analisar nesta audição encontram-se disponíveis em formatos acessíveis mediante solicitação.
Encontram-se disponíveis legendas ocultas para pessoas com deficiência auditiva. As pessoas que precisem de apoio
linguístico devem contactar o Apoio ao Cliente através do 973-275-5555 pelo menos 10 (dez) dias úteis antes da data da
audição. Se planeia falar numa destas audições virtuais, contacte Cecily Derrick através do endereço de email
cderrick@njtransit.com ou deixe a sua informação para contacto no voicemail do 973-491-7772 até segunda-feira,
24 de Outubro de 2022.
Convida-se a população a participar nas audições de 3 de Novembro indicadas abaixo, altura em que terá plena
oportunidade de expressar as suas opiniões relativamente ao Programa de Assistência nos Transportes para Residentes
Idosos e Portadores de Deficiência. Para permitir que todos no público tenham oportunidade de expressar as suas
opiniões, os comentários serão limitados a 3 (três) minutos. Os comentários escritos que se destinam a ser
registados em ata podem ser enviados para Public Hearing Comments 2022, NJ TRANSIT, Local Programs &
Community Transportation, One Penn Plaza East, 4th Floor, Newark, New Jersey 07105-2246, ou por email para o
endereço publichearings@njtransit.com até quarta-feira, 26 de outubro de 2022.
AUDIÇÃO PÚBLICA INFORMATIVA RELATIVA AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA NOS TRANSPORTES PARA
RESIDENTES IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
DATA:

Quinta-feira, 3 de novembro de 2022
1ª Sessão
2ª Sessão
3ª Sessão:

17:00 – Região Sul
18:00 – Região Central
19:00 – Região Norte

Participe através da aplicação no seu telefone ou computador - Clique aqui para participar na reunião
+1 862-294-4371 (Chamada paga) Estados Unidos, Newark
ID da Conferência Telefónica: 787 448 380#
Pesquisar um número local | Repor PIN
Para quem tem acesso a e-mail, contacte Cecily Derrick através do endereço de email cderrick@njtransit.com até
segunda-feira, 24 de outubro de 2022 e ser-lhe-á enviado o link para se juntar à reunião através de videoconferência.
Para quem não tem acesso a um computador, computador portátil, iPad, tablet, ou Smartphone com E-mail, use o
número de telefone e o código de acesso da conferência indicado acima para estabelecer a ligação por telefone.
Juntamente com este aviso, convida-se também a população a analisar e comentar os Planos de Gestão Estaduais
(State Management Plans, SMP) dos seguintes programas financiados pelo Governo Federal administrados pela NJ
TRANSIT.
• FTA Section 5310 – The Enhanced Mobility of Seniors and Individuals with Disabilities Program
(Melhoramento da Mobilidade de Idosos e Pessoas com Deficiências)
•
FTA Section 5311 – Non-urbanized Area Formula Program for Rural Áreas
(Programa de Fórmula de Área Não-Urbanizada para Regiões Rurais)
Estes programas podem ser analisados e comentados no sítio Web S-Rides, no endereço https://s-rides.njtransit.com.
(clicar na ligação Documents, Documentos). Para obtenção de cópias destes planos de gestão, ligue para o nº 973-4917772 ou faça o pedido por escrito para a NJ TRANSIT, Local Programs & Minibus Support Department, 4th floor, One
Penn Plaza East, Newark, NJ 07105-2246. Todos os comentários podem ser enviados para o endereço acima ou por
email para o endereço SRIDES@njtransit.com.
Nestas audições NÃO serão dadas informações sobre as atualizações do Access Link paratransit. O Access Link
realiza Fóruns de Clientes em separado. Caso tenha quaisquer dúvidas referentes aos fóruns ou serviço Access
Link, envie um email para adaservices@njtransit.com ou ligue para o Access Link através do 973-491-4224,
escolha a opção n.º5 para o Serviço de apoio ao cliente, ou ligue para o TT 1- 800-955-6765.
TÍTULO VI - AVISO AOS BENEFICIÁRIOS: A NJ TRANSIT opera seus programas e serviços, independentemente de raça, cor ou
nacionalidade, em conformidade com o Título VI da Lei de Direitos Civis de 1964, conforme alterada. Qualquer indivíduo que acredite
ter sido submetido a discriminação em razão de raça, cor ou nacionalidade ou que deseje obter informações adicionais sobre as
obrigações previstas no Título VI relativas à NJ TRANSIT, pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da NJ
TRANSIT pelo telefone 973-275-5555. Denúncias ou consultas também podem ser apresentadas por escrito para NJ TRANSIT
Customer Service - Title VI, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105. Toda denúncia deve ser apresentada em até 180 dias da
ocorrência da alegada discriminação.
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