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Tình trạng dự án hiện tại:
Phân Tích Môi Trường

Mở rộng Đường Sắt Loại 
Nhẹ ở Seattle

Giới thiệu về dự án
West Seattle and Ballard Link Extensions sẽ cung 
cấp các kết nối đường sắt loại nhẹ, nhanh and 
đáng tin cậy tới các trung tâm dân cư và việc làm 
đông đúc trên khắp khu vực. Ngoài ra, một hầm 
đường sắt loại nhẹ ở trung tâm Seattle sẽ cung 
cấp công suất để toàn bộ hệ thống khu vực có thể 
vận hành một cách hiệu quả. Hai cộng trình mở 
rộng đường sắt loại nhẹ tách biệt này là một phần 
của gói ST3 của khu vực đã được các cử tri đã 
phê duyệt tài trợ vào tháng 11 năm 2016.

Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Sound Transit đã công 
bố Bản Thảo Tuyên Bố Tác Động Môi Trường 
(Environmental Impact Statement, EIS) của Dự Án 
Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link để 
xem xét và thu thập ý kiến đóng góp của công 
chúng. Tài liệu này đánh giá các tác động tiềm 
ẩn và lợi ích tiềm năng của dự án đối với môi 
trường tự nhiên và xây dựng cũng như các 
hệ thống giao thông, đồng thời xác định các 
biện pháp giảm thiểu các tác động tiềm năng. 
Thời gian chính thức nhận ý kiến đóng góp 
của công chúng cho Bản Thảo EIS đã kết 
thúc vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Sau 
khi xét duyệt Bản Thảo Tuyên Bố Tác 
Động Môi Trường (Environmental Impact 
Statement, EIS) và những ý kiến đóng 
góp của công chúng, Ban Quản Trị Sound 
Transit đã xác định lựa chọn thay thế 
ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West 
Seattle và yêu cầu nghiên cứu thêm đối với 
dự án Mở Rộng Tuyến Ballard. 

Đăng ký nhận email của dự án 
và tìm hiểu về cách tham gia:

wsblink-vietnamese.participate.online

 BẮT ĐẦU 
DỊCH VỤ

West Seattle: 2032
Ballard: 2037-2039*

SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG

Động thổ

Các cập nhật về hoạt động xây 
dựng và giảm thiểu tác động

Giáo dục về tính an toàn

Thử nghiệm và vận hành trước

XÂY DỰNG
2026 đến 2037-2039*

SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG

Thiết kế cuối cùng về
tuyến đường

Các thiết kế cuối cùng về 
nhà ga

Thu mua và khai thác nhà 
ga và nghệ thuật công cộng

Lấy giấy phép sử dụng đất 
và xây dựng

Thu mua đất đai/ di
chuyển vị trí

THIẾT KẾ
2023–2027*

SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG

Xây dựng các  
phương án
2017–2019
Bắt đầu xác định phạm vi
Xác định phạm vi
ST Board xác định các 
phương án ưu tiên và các 
phương án Tuyên bố về Tác 
động Môi trường (EIS) khác

LẬP KẾ HOẠCH
2017–2023  

2016

*West Seattle: Hoạt động thiết kế dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2023 và sẽ hoàn thành vào năm 2026.
Hoạt động xây dựng và thử nghiệm dự kiến bắt đầu vào năm 2026 và sẽ hoàn thành vào năm 2032.

*Mở Rộng Tuyến Ballard Link: Sound Transit đang quản lý dự án Mở Rộng tuyến Ballard Link hướng tới mục tiêu 
hoàn thành năm 2037 thông qua việc nỗ lực xóa bỏ khoảng cách về khả năng chi trả cho dự án, được dự báo gần đây 
nhất là khoảng 2.2 tỷ USD. Cơ quan đang tìm cách rút ngắn hoặc xóa bỏ khoảng cách này bằng cách tăng mức tài trợ 
và hỗ trợ ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia, cũng như thông qua việc giảm chi phí, khi Ban Quản Trị Sound 
Transit xem xét và thông qua các phương án điều chỉnh tuyến của dự án cùng với ý kiến đóng góp của các đối tác và 
công chúng. Nếu việc xóa bỏ khoảng cách này là bất khả thi, thì bản dự toán tài chánh giả định hiện tại phản ánh khả 
năng tài chính của Sound Transit đủ để mở dịch vụ tới Smith Cove vào năm 2037 và tới Ballard vào năm 2039. 

CHÚNG TA Ở ĐÂY

2016

Phân tích về 
môi trường
2019–2023
Bản Dự thảo Bản Thảo Tuyên
Bố Tác Động Môi Trường
Thảo Tuyên Bố Tác Động Môi 
Trường Cuối Cùng (Final EIS)
ST Board lựa chọn dự 
án để xây dựng
Hồ sơ Quyết định của
Liên bang

            CỬ TRI 
CHẤP THUẬN

401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104 | 800-201-4900 / TTY: 711 
Email: main@soundtransit.org  |  Trang web: soundtransit.org

Thông tin có ở các dạng thức khác: 800-201-4900 / TTY: 711 
Email: accessibility@soundtransit.org

Liên lạc với chúng tôi 
wsblink@soundtransit.org hoặc 206-903-7229

Lịch trình dự án

Hãy tham gia
Sound Transit đang cam kết kêu gọi sự tham gia giàu ý nghĩa 
của cộng đồng. Khi tất cả chúng ta thích ứng với những khó 
khăn do COVID-19 gây ra, chúng tôi đã và đang tìm ra những 
cách sáng tạo để tương tác với quý vị, trong đó có việc chuyển 
đổi các sự kiện trực tiếp, như các hội thảo và buổi cung cấp 
thông tin, thành những cuộc họp trực tuyến và trao thêm cơ hội 
để tương tác với chúng tôi qua phương thức kỹ thuật số.

Công bằng và không phân biệt
Chúng tôi cũng cam kết thu hút sự tham gia của các cộng đồng 
chưa được quan tâm thích đáng trong quá khứ. Nếu quý vị 
quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về dự án này và cách dự án 
có thể tác động tới cộng đồng của quý vị, vui lòng liên lạc với 
chúng tôi tại 206-903-7229 hoặc wsblink@soundtransit.org. 
Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để tìm ra một phương tiện phù 
hợp để cung cấp thông tin về dự án.

Kết quả của việc tái điều chỉnh
Tình trạng tăng vọt chi phí bất động sản và xây dựng 
trong khu vực đã làm tăng chi phí dự toán cho các dự án 
mở rộng giao thông công cộng trong tương lai. Trước tình 
hình này, ngày 5 tháng 8 năm 2021, Ban Quản Trị Sound 
Transit đã thông qua một kế hoạch tái điều chỉnh, kế 
hoạch sẽ giữ vai trò chương trình khung để tiến hành mở 
rộng hệ thống của cơ quan này trong thời gian sớm nhất 
có thể. Tìm hiểu thêm về hành động của Ban Quản Trị tại 
soundtransit.org/realignment.

wsblink-vietnamese.participate.online

mailto:wsblink%40soundtransit.org?subject=
https://www.soundtransit.org/system-expansion/realignment
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*Vị trí các tuyến đường và trạm có thể thay đổi kế hoạch dựa trên 
những hoạt động lập kế hoạch và thiết kế hiện đang được triển khai. 
Chi tiết khác có sẵn trong các bản đồ của Bản Thảo EIS.

†Được xác định bởi ban quản lý Sound Transit vào tháng 7 năm 
2022. Ban quản lý sẽ xem xét lựa chọn "Nhà Ga Phía Nam ở Tầng 
Triệt" (SODO 1-b) như một Phương Án Thay Thế Ưu Tiên với sự hỗ trợ 
trong tương lai tùy thuộc vào các yêu cầu mua bán tài sản liên 
bang của các cơ quan đối tác và nhu cầu tài trợ của dự án. 
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Tháng 07 năm 2022: Bản đồ này thể 
hiện vị trí các tuyến đường và trạm 
được nghiên cứu trong Bản Thảo EIS. 
Ban Quản Trị Sound Transit đã xác 
định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự 
án Mở Rộng Tuyến West Seattle. 
Chúng tôi cần phải nghiên cứu sâu 
hơn và thu thập thêm ý kiến đóng góp 
của cộng đồng trước khi Ban Quản Trị 
xác nhận hoặc sửa đổi lựa chọn thay 
thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến 
Ballard.*

Link light rail
West Seattle and Ballard Link Extensions 
       Các Phương án ưu tiên
       Các Phương án ưu tiên với nguồn vốn
       tài trợ từ bên thứ ba
       Các Phương án Dự thảo EIS khác
Các hồ sơ tuyến đường
        Tuyến đường nâng cao
        Tuyến đường hầm
        Tuyến đường mặt đất

Dịch vụ đường sắt loại nhẹ hiện nay
và tương lai

Vị trí nhà ga

†

Chúng ta đã đến tới giai 
đoạn này của dự án như 
thế nào?
Từ năm 2017-2019, nhân viên dự án đã 
tiến hành một quy trình phát triển lựa 
chọn thay thế bao quát, giúp Ban Quản 
Trị Sound Transit xác định các lựa chọn 
thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay 
thế khác để nghiên cứu trong Bản Thảo 
EIS.  

Từ năm 2019-2022, nhân viên dự án đã 
tiến hành phân tích môi trường và công 
bố một Bản Thảo EIS để xét duyệt và 
đóng góp ý kiến công khai, sau đó là 
khoảng thời gian 90 ngày để công chúng 
đóng góp ý kiến.

Chuyện gì sắp xảy ra?
Dự án hiện đang xét duyệt vấn đề 
về môi trường và thiết kế sơ bộ. Vào 
tháng 07 năm 2022, sau khi xét duyệt 
Bản Thảo EIS và các ý kiến đóng góp 
của công chúng, Ban Quản Trị Sound 
Transit đã xác định lựa chọn thay thế 
ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến 
West Seattle và yêu cầu nghiên cứu 
thêm đối với dự án Mở Rộng  
Tuyến Ballard.

Xem bản đồ 

Nghiên cứu thêm 
Nhân viên của Sound Transit sẽ cung 
cấp cho Ban Quản Trị những cập nhật 
về tiến độ của việc nghiên cứu thêm 
về dự án Mở Rộng Tuyến Ballard vào 
tháng 11 năm 2022 và tháng 02 năm 
2023, sau đó, Ban Quản Trị có thể xác 
nhận hoặc sửa đổi lựa chọn thay thế ưu 
tiên cho dự án mở rộng Ballard. 

Cái gì tiếp theo?
EIS Cuối Cùng 
Các phản hồi cho ý kiến đóng góp về 
Bản Thảo EIS sẽ được đưa vào EIS 
Cuối Cùng. Sau đó, Ban Quản Trị 
Sound Transit sẽ chọn những dự án 
cần xây dựng và Cơ Quan Quản Lý 
Vận Tải Liên Bang dự kiến sẽ ban hành 
một Biên Bản Quyết Định. 

Mặc dù Sound Transit sẽ không thu 
thập ý kiến đóng góp của công chúng 
về DEIS nữa, nhưng chúng tôi vẫn hy 
vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng dự án khi dự án được triển khai. 
Quý vị vẫn có thể đồng hành cùng dự 
án bằng cách truy cập trang web của 
dự án hoặc liên hệ với chúng tôi nếu 
có thắc mắc: wsblink@soundtransit.org 
hoặc 206-903-7229.

2032  West Seattle tới trung tâm thành phố
  Bổ sung 4,7 dặm dịch vụ đường sắt loại nhẹ từ trung tâm Seattle tới khu vực Alaska Junction của West Seattle.
  Bao gồm 4 nhà ga mới nằm giữa SODO và Alaska Junction.

2037-
2039  

Ballard tới trung tâm thành phố
  Bổ sung 7,1 dặm dịch vụ đường sắt loại nhẹ từ trung tâm Seattle tới khu vực Phố Market Street 
của Ballard, bao gồm hầm chỉ dành cho đường sắt mới của trung tâm Seattle.

  Bao gồm 9 nhà ga mới nằm giữa Chinatown-International District và Market Street.

Vị trí các tuyến đường và trạm hiện đang được nghiên cứu 
2017–2022

2022–2023

Đăng ký nhận email của dự án 
và tìm hiểu về cách tham gia:

wsblink-vietnamese.participate.online


