
VĂN PHÒNG ĐẠO LUẬT CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG MASSACHUSETTS (MEPA) 
THÔNG BÁO VỀ PHẦN TƯ VẤN TỪ XA 

 
Xin thông báo về buổi tham vấn từ xa đã được lên lịch liên quan đến dự án sau. 
 
Bạn có thể ghi chép trên bàn làm việc bằng cách ghi lại. 
 
DỰ ÁN: Dự án Cải tạo Đoạn 22 và Đoạn 21 của MWRA 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/MEPA-eMonitor/home 
 
DATE: Ngày 20 tháng 12 năm 2022 
 
TIME: 7:00 pm 

 
Để yêu cầu thông dịch ngôn ngữ trực tiếp hoặc các điều chỉnh thích nghi khác, bao gồm 
cả thời gian thay thế (buổi tối/cuối tuần) hoặc địa điểm cho cuộc họp, vui lòng liên hệ với 
katherine.ronan@mwra.com trước Ngày 16 tháng 12 năm 2022. 

 
Quý vị có thể yêu cầu một chuyến tham quan tại địa điểm của dự án bằng cách liên hệ 
với katherine.ronan@mwra.com. 
 
THÔNG TIN CUỘC HỌP:  

 
https://mwra.webex.com/mwra/j.php?MTID=mfef24260d5ec5fd4bfe34b638741193f 
  
LIÊN HỆ DỰ ÁN: Katie Ronan, katherine.ronan@mwra.com, 617-788-1177 
 
Các ý kiến về dự án này xin vui lòng gửi bằng văn bản đến jennifer.hughes@state.ma.us 
trước ngày 6 tháng 1 năm 2023. Giấy chứng nhận về dự án sẽ được cấp vào ngày 13 
tháng 1 năm 2023. 

  
  

https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/MEPA-eMonitor/home
mailto:katherine.ronan@mwra.com
mailto:katherine.ronan@mwra.com
https://mwra.webex.com/mwra/j.php?MTID=mfef24260d5ec5fd4bfe34b638741193f
mailto:katherine.ronan@mwra.com
mailto:jennifer.hughes@state.ma.us


VĂN PHÒNG ĐẠO LUẬT CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG MASSACHUSETTS (MEPA) 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM QUAN ĐỊA ĐIỂM TRỰC TIẾP 

 
Xin thông báo về buổi tham quan địa điểm trực tiếp đã được lên lịch liên quan đến dự án sau. 
 
Bạn có thể ghi chép trên bàn làm việc bằng cách ghi lại. 
 
DỰ ÁN: Dự án Cải tạo Đoạn 22 và Đoạn 21 của MWRA 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/EEA/MEPA-eMonitor/home 
 
DATE: Ngày 19 tháng 12 năm 2022 
 
TIME: 10am   

 
Để yêu cầu thông dịch ngôn ngữ trực tiếp hoặc các điều chỉnh thích nghi khác, bao gồm 
cả thời gian thay thế (buổi tối/cuối tuần) hoặc địa điểm cho cuộc họp, vui lòng liên hệ với 

Katherine.ronan@mwra.com trước Ngày 16 tháng 12 năm 2022. 

 
THÔNG TIN CUỘC HỌP:  
 
98 Bearse Avenue, Boston, MA 
  
LIÊN HỆ DỰ ÁN:  Katie Ronan, katherine.ronan@mwra.com, 617-788-1177 
 
Các ý kiến về dự án này xin vui lòng gửi bằng văn bản đến jennifer.hughes@state.ma.us 
trước ngày 6 tháng 1 năm 2023. Giấy chứng nhận về dự án sẽ được cấp vào ngày 13 
tháng 1 năm 2023. 
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