
4th Ave S

S Jackson St

5th Ave S

6th Ave S

S King St

Union 
Station

 

Link Extensions
West Seattle and Ballard

Sound Transit lập kế hoạch, xây dựng và vận hành các hệ thống và dịch vụ chuyên chở trong khu vực để cải thiện việc đi lại cho Central Puget Sound.
401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104 | 1-800-201-4900 / TTY Tiếp âm: 711 | wsblink@soundtransit.org | soundtransit.org

Giúp định hình cho 
tương lai nhà ga tàu 
điện mới sẽ xuất hiện 
tại khu vực của quý vị
Sound Transit đang lên kế hoạch xây dựng một nhà 
ga tàu điện ngầm Link mới, sẽ kết nối Chinatown-
International District và Pioneer Square với nhiều 
điểm đến hơn trên khắp thành phố và khu vực. Hãy 
cùng chúng tôi tham dự hội thảo cộng đồng để xem 
các vị trí đặt nhà ga và các phương án lên lộ trình 
mới nhất, khám phá tương lai của khu vực quý vị 
sinh sống và chia sẻ ý kiến phản hồi về những vấn 
đề quan trọng nhất đối với cộng đồng của mình. 

Thứ Tư, ngày 13/3, 5 - 8 giờ tối 
Ruth Fisher Boardroom, Union Station, 401 S. Jackson St.  

Sẽ có thông dịch viên tiếng Trung  
(Quảng Đông và Phổ thông) và tiếng Việt Đồ ăn

 Xem các phương án lộ trình 
 wsblink.participate.online

Thắc mắc gửi về
wsblink@soundtransit.org hoặc 206-903-7729

Hội Thảo Cộng Đồng về 
Nhà Ga tại Chinatown-
International District

Để yêu cầu bố trí chỗ ở cho người có khuyết tật, cung cấp thông tin ở 
định dạng thay thế như chữ nổi braille hay bản in cỡ lớn, hoặc để yêu 
cầu cung cấp thông dịch viên, hãy liên hệ với nhân viên dự án 48 giờ 
trước buổi họp công khai ở số điện thoại (206) 903-7229/TTY Tiếp âm: 
711 hoặc gửi email tới wsblink@soundtransit.org. // Para información 
acerca del proyecto llame al: 1-800-823-9230. // 要瞭解項目資訊，請致
電：1-800-823-9230.// ስለ ፕሮጀክቱ ጥሪ መረጃ ለማግኘት: 1-800-823-9230. // Để biết 
thông tin về dự án, hãy gọi: 1-800-823-9230.


