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Đường Sắt Nhẹ Link đang được mở rộng ở Seattle! 
Sound Transit đang xây dựng 13 nhà ga tàu điện đường sắt nhẹ 
(light rail) mới và mở rộng để đi đến West Seattle vào năm 2032* và 
Ballard vào năm 2037-2039*. Sự mở rộng lớn của đường sắt nhẹ 
ở Seattle bao gồm một đường hầm tàu mới bên dưới Trung Tâm 
Thành Phố và hai đường giao nhau trên mặt nước. Đây là khoản 
đầu tư vận chuyển lớn nhất trong lịch sử thành phố của chúng ta.
Thành Phố đang lên kế hoạch cho đường sắt nhẹ mới để đảm bảo 
phương tiện giao thông công cộng nhanh chóng và đáng tin cậy 
được kết nối với các khu vực và trung tâm việc làm, đồng thời cũng 
để nâng cao các khu vực của chúng ta khi các khu vực trở thành các 
điểm đến toàn diện hơn, có giá cả phải chăng và được kết nối với 
nhau.
*Để biết thêm chi tiết về tiến độ dự án, vui lòng tham khảo trang web của Sound Transit (bit.ly/3Bq6VYQ)

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

• 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 tàu 
có thể nâng cao các khu vực 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.

Thành Phố Seattle và Sound Transit đang làm việc cùng nhau để gắn kết với cộng đồng trong suốt quá trình này. 
Mỗi đối tác đóng vai trò kết nối với cộng đồng để dự án này được chuyển giao đúng thời hạn, đúng ngân sách, đáp 
ứng nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng. 

Vai TròVai Trò

Thị Trưởng Bruce Harrell 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 nâng cao 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 Đường Sắt Nhẹ ở West Seattle & Ballard
Tạo Ra nhằm Kết Nối với Các Cộng Đồng

Tìm hiểu thêm tại seattle.gov/lightrail

Hãy cùng nhau lập kế hoạch

Hai tuyến Đường Sắt Nhẹ 
Link mới đang được lên kế 
hoạch ở Seattle

Mở rộng West Seattle Link 
Alaska Junction đến SODO

Mở rộng Ballard Link 
SODO đến Ballard, qua đường 
hầm Trung Tâm Thành Phố mới

Các tuyến Đường Sắt Nhẹ Link khác 
Hiện có hoặc đang xây dựng

Sơ đồ được tạo chỉ cho mục đích thông tin, không vẽ theo tỷ lệ. 
Tham khảo Sound Transit để cập nhật các địa điểm cho nhà ga và 
hướng tuyến đường mới nhất. Tất cả các tên nhà ga mới chỉ là tạm thời.



Thành Phố Seattle khuyến khích mọi người tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Để biết thêm về các hỗ trợ cho người 
khuyết tật, tài liệu ở các định dạng khác, hoặc thông tin về khả năng tiếp cận, vui lòng liên hệ với  
Nicole Kistler | 206.962.9266 | nicole.kistler@seattle.gov trong thời gian sớm nhất.

Tìm hiểu thêm tại seattle.gov/lightrail

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 cập nhật các thông tin mới nhất của 
Sound Transit, hãy truy cập  
soundtransit.org/wsblink.

Thông Tin Liên Lạc của Thành Phố Seattle 
Sara Maxana 
Lãnh Đạo  
& Giao Thông Vận Tải 
206.233.3369  
sara.maxana@seattle.gov

Vera Giampietro 
Quy Hoạch & Thiết kế
206.684.0431 
vera.giampietro@seattle.gov

Nicole Kistler 
Tương Tác
206.962.9266 
nicole.kistler@seattle.gov

Khoảng Thời Gian

Lập Kế Hoạch Xung Quanh các Nhà Ga

Sau khi Sound Transit xác định các địa điểm nhà ga tàu 
điện light rail cuối cùng vào đầu năm 2024, Thành Phố 
Seattle sẽ bắt đầu quy trình lập kế hoạch khu vực nhà ga 
và 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 đang nỗ lực thực hiện Kế Hoạch   Công Bằng 
Xã Hội và Chủ Nghĩa Chủng Tộc (Race and Social Justice 
Initiative, RSJI) thông qua dự án này, đặc biệt là tập trung 
vào các cộng đồng người da màu của các khu dân cư 
từng gánh vác gánh nặng cho các dự án cơ sở hạ tầng 
lớn trong lịch sử.

Cuối Năm 2022  
đến Giữa Năm 2023Tháng 7 Năm 2022

Sự Tham Gia của Cộng Đồng Đang Diễn Ra

Tháng 2 Năm 2023
Cuối Năm 2023  
đến Đầu Năm 2024 Đầu Năm 2024

Thành Phố Seattle và Sound Transit đang làm việc cùng 
nhau để lập kế hoạch khu vực Bối Cảnh Nhà Ga, là khu 
vực cách trạm 1 đến 2 dãy nhà. Việc Lập Kế Hoạch Bối Cảnh 
Nhà Ga bao gồm các lựa chọn thiết kế cho nhà ga, không 
gian mở xung quanh nhà ga, các điểm dừng của xe buýt, 
v.v. 
Thành Phố có trách nhiệm làm việc với các cộng đồng để 
lập kế hoạch Khu Vực Nhà Ga rộng hơn, thường là khu vực 
cách nhà ga trong phạm vi nửa dặm.

Nhà Ga Khu Vực  
Bối Cảnh Nhà Ga

Khu Vực 
Nhà Ga

Ban Quản Trị Sound 
Transit xác định 
phương án mong muốn 

cho West Seattle Link, 
đã yêu cầu nghiên cứu 
thêm về các phương 

án cho Ballard Link

Thành Phố và Sound 
Transit sẽ thực hiện 
tiếp cận cộng đồng 

đối với việc Lập Kế 
Hoạch Bối Cảnh Nhà 
Ga

Ban Quản Trị Sound 
Transit để xem xét 
nghiên cứu được yêu 

cầu
Hành động của Ban 

Quản Trị về tuyến 
đường Ballard cần 

được xác định 

Tuyên Bố Cuối Cùng 
về Tác Động Môi 
Trường (FEIS) được 

phát hành

Hướng tuyến đường và 
địa điểm nhà ga cuối 
cùng được xác nhận bởi 

Ban Quản Trị Sound Transit, 
Federal Transit Admin.,  
và Hội Đồng Thành Phố 

Seattle 


