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Sound Transit đang xây dựng 14 nhà ga tàu điện mới 
có dịch vụ đến West Seattle vào năm 2032* và Ballard 
vào năm 2037-2039*. Các tuyến tàu điện và đường 
hầm trung chuyển mới dưới Trung tâm thành phố, 
South Lake Union, và Seattle Center/Uptown là khoản 
đầu tư lớn nhất trong lịch sử của thành phố chúng ta.

• Dịch vụ tàu điện mới đến khu dân cư của quý vị sẽ mang đến cho 
quý vị lựa chọn tiết kiệm và đáng tin cậy để đến nơi mà quý vị 
cần đi.

• Nhà ở có giá phải chăng và các doanh nghiệp mới gần nhà ga 
có thể tạo nên một cộng đồng đa dạng với nhiều nơi để sống, 
làm việc và mua sắm hơn.

• Việc giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào xe hơi và cung cấp cho 
cư dân những cách đi lại khác bằng năng lượng sạch thực sự sẽ 
giúp chúng ta chống lại biến đổi khí hậu.

• Công bằng chủng tộc và công bằng xã hội là nền tảng để 
Thành phố đưa ra quyết định về các nhà ga.

Thành phố Seattle và Sound Transit đang hợp tác cùng các cộng đồng. Dưới đây là cách họ làm việc cùng nhau:
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Thị Trưởng Jenny Durkan và Thành Viên 
Hội Đồng Debora Juarez có ghế trong Hội 
Đồng Sound Transit sẽ đưa ra các quyết 
định cuối cùng.

Lập kế hoạch về nhà ở, doanh nghiệp và không 
gian mở để tạo ra các khu dân cư tuyệt vời xung 
quanh những nhà ga mới.

Cấp phép cho Sound Transit xây dựng các nhà 
ga và đường rầy.

Đánh giá cách sắp xếp và các vị trí đặt nhà 
ga có tiềm năng.

Lập kế hoạch trước, đánh giá môi trường 
và thiết kế hệ thống tàu điện.

Xây dựng và vận hành hệ thống tàu 
điện mới.

Mở Rộng Hệ Thống Tàu Điện Sound Transit
Tạo Ra nhằm Kết Nối với Các Cộng Đồng

Tìm hiểu thêm tại seattle.gov/lightrail

*Để biết thêm chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng tham khảo trang mạng của 
Sound Transit (bằng tiếng Anh: bit.ly/3Bq6VYQ)

Hãy cùng nhau lập kế hoạch
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MÙA ĐÔNG: Sound Transit (ST) tổ 
chức các diễn đàn cộng đồng để 
chia sẻ thông tin cập nhật về dự án

MÙA ĐÔNG: Thành Phố Seattle trao 
đổi với các nhóm cộng đồng tại 
từng khu dân cư có nhà ga

MÙA HÈ: ST và Thành Phố chia 
sẻ thêm thông tin chi tiết tại 
các hội thảo  của cộng đồng

MÙA ĐÔNG: ST phát hành dự thảo 
đánh giá môi trường của các lựa chọn 
thay thế và thu thập ý kiến phản hồi

MÙA XUÂN: Hội Đồng ST đưa ra 
quyết định về cách sắp xếp đường 
rầy và các vị trí đặt nhà ga tiềm năng

MÙA HÈ: Seattle lập kế hoạch 
đầu tư, nhà ở và việc làm xung 
quanh các nhà ga và bắt đầu 
cấp phép dự án

Khoảng Thời Gian

Có Thể Cần Thêm Quỹ Tài Trợ
Việc xây dựng các tuyến tàu điện trong những khu dân 
cư đô thị dày đặc là rất phức tạp. Thành phố muốn giúp 
Sound Transit xây dựng hệ thống tàu điện hoạt động 
cho các thế hệ mai sau. Các quyết định quan trọng về 
vị trí đặt nhà ga và cách sắp xếp đường ray rầy sẽ được 
đưa ra. Sound Transit và Thành Phố sẽ làm việc với cộng 
đồng để cân nhắc các điểm lợi-hại và khám phá những 
lựa chọn thay thế cho một hệ thống cải tiến.

Sắp Tới: 
Lập Kế Hoạch Xung Quanh Các Nhà Ga
Sau khi Sound Transit xác định những vị trí đặt nhà ga cuối 
cùng, Thành phố Seattle sẽ làm việc với các cộng đồng để:

• Lập kế hoạch về các cải tiến đường đi bộ, đi xe đạp và 
xe buýt để giúp quý vị đến nhà ga.

• Xác định các cơ hội về nhà ở, khu mua sắm và không 
gian mở để tạo ra các khu dân cư sống động, có giá 
phải chăng xung quanh những nhà ga mới.

• Thiết lập các ưu tiên để cung cấp thông tin cho việc 
cấp phép dự án.

Thành phố sẽ đặc biệt chú ý đến các tác động với cộng 
đồng người da màu, những người sống trong các khu 
dân cư thường phải chịu gánh nặng từ các dự án cơ sở 
hạ tầng lớn.

Kết Nối
Tìm hiểu về các cuộc họp cộng đồng sắp tới của 
Thành phố và đăng ký nhận thông tin cập nhật tại  
seattle.gov/lightrail.
Để biết các thông tin cập nhật mới nhất của Sound 
Transit, hãy truy cập soundtransit.org/wsblink.

Thành Phố Seattle khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Để yêu cầu các điều chỉnh cho 
người khuyết tật, tài liệu bằng định dạng khác hay thông tin về khả năng tiếp cận, hãy liên hệ  lạc với  
Jesseca Brand | 206.386.9982 | jesseca.brand@seattle.gov  sớm nhất có thể.

Thông Tin Liên Lạc của Thành phố Seattle

Tìm hiểu thêm tại seattle.gov/lightrail

Vera Giampietro, Lập Kế Hoạch 
Office of Planning & Community Development 
206.684.0431 | vera.giampietro@seattle.gov

Jesseca Brand, Kết Nối 
Department of Neighborhoods 
206.386.9982 | jesseca.brand@seattle.gov

Sara Maxana, Giao Thông Vận Tải 
Seattle Department of Transportation 
206.233.3369| sara.maxana@seattle.gov


