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

WWeesstt  SSeaeattttllee  aanndd  BBaallllaarrdd
Link ExtensionsLink Extensions Mùa HèMùa Hè

SSẵn sàng choẵn sàng cho
bản Dbản Dự ự TThảo EIShảo EIS

Bản Dự Thảo EIS là gì? 
Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact 
Statement, EIS) là một văn bản đánh giá môi trường có vạch 
rõ các tuyến và địa điểm đặt nhà ga tiềm năng đang được cân 
nhắc – được gọi chung là các “phương án”. Văn bản này sẽ giúp 
cho Sound Transit, các tổ chức đối tác của chúng tôi, người dân 
và những người ra quyết định khác hiểu được tác động và lợi 
ích tiềm tàng của mỗi phương án, nhờ mô tả ảnh hưởng của 
các phương án này đối với môi trường tự nhiên, môi trường xây 
dựng và các hệ thống giao thông trong cả quá trình thi công và 
vận hành trong tương lai. Chúng tôi dự kiến sẽ công bố bản Dự 
Thảo EIS cho dự án Mở Rộng Kết Nối West Seattle và Ballard 
(West Seattle and Ballard Link Extensions) để người dân xem xét 
và cho ý kiến vào đầu năm 2022.

Chúng tôi cần ý kiến đóng góp của quý vị! 
Giai đoạn góp ý cho bản Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường 
là một mốc thời gian quan trọng để quý vị đưa ra ý kiến và giúp 
định hình nên diện mạo của dự án này trong cộng đồng mình. Ý 
kiến đóng góp của quý vị là một phần quan trọng của quy trình 
Dự Thảo EIS và sẽ giúp Ban Quản Trị Sound Transit hiểu được 
những gì là quan trọng đối với quý vị khi họ cân nhắc lựa chọn 
phương án để thi công.
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Tìm hiểu thêm về dự án và cách thức, thời điểm tham gia:

wsblink.participate.online

Cách thức và thời gian góp ý
Quý vị sẽ có thể chia sẻ những ý kiến* của mình về bản Dự 
Thảo EIS thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

Trực tuyến Gọi điện 

Gởi thư & Email Cuộc họp**

Bình luận vào đầu năm sau 

Sound Transit dự kiến sẽ công bố bản Dự Thảo EIS vào 

đầu năm 2022, sau đó là giai đoạn góp ý. 

Chúng tôi sẽ thông báo cho cộng đồng thông qua các nội 

dung in ấn và truyền thông số đa dạng.

* Quý vị có thể góp ý bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Chúng tôi sẽ dịch 
các ý kiến nhận được qua bất kỳ phương thức nào ở trên.

**Các hoạt động tương tác trực tiếp phụ thuộc vào hướng dẫn của 
tiểu bang và liên bang đang có hiệu lực tại thời điểm Dự Thảo EIS 
được công bố.
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West Seattle and Ballard
Link Extensions Mùa Hè

Sẵn sàng cho
bản Dự Thảo EIS

Ý kiến cần như thế nào?

Những gợi ý sau đây có thể giúp quý vị cân nhắc nên đề cập đến 
những vấn đề gì khi góp ý về Dự Thảo EIS vào cuối năm nay:

  Tập trung vào một vấn đề hoặc vướng mắc cụ thể, 
thay vì đưa ra tuyên bố chung chung.

  Chia sẻ quan điểm của quý vị về dự án và củng cố cho 
ý kiến của mình bằng những chi tiết, lời giải thích và 
thông tin tham chiếu. 

  Trình bày những điều quý vị ủng hộ và những điều 
quý vị không đồng tình, đồng thời đề xuất các giải 
pháp có thể áp dụng.

Quy trình sau khi quý vị góp ý là gì?
Dựa trên phân tích và ý kiến của người dân về bản Dự Thảo EIS 
nhận được, Ban Quản Trị Sound Transit sẽ xác nhận hoặc điều 
chỉnh phương án ưu tiên. Phương án ưu tiên và các phương án 
khác trong bản Dự Thảo EIS, cùng với phần phản hồi ý kiến đã 
nhận được về Dự Thảo EIS, sẽ được đưa vào Bản Cuối EIS, mà 
theo dự kiến sẽ được công bố vào năm 2023. Sau đó, Ban Quản 
Trị Sound Transit sẽ lựa chọn dự án để thi công.

* Phương án ưu tiên là lựa chọn “ưu tiên” so với các phương án khác, 
nhưng chưa phải là quyết định cuối cùng hay nghĩa vụ phải thực 
hiện. Chúng tôi sẽ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về các tuyến và 
nhà ga sẽ được thi công cho đến khi Bản Cuối EIS được công bố.

Quý vị có câu 
Liên Lạc với Nhóm Tương Tác Cộng Đồng:
wsblink@soundtransit.org or 206-903-7229

Đăng ký nhận email cập nhật về dự án để thường xuyên nắm 
rõ thông tin về các cơ hội sắp tới để tham gia

wsblink.participate.online

Español
Tagalog

Thông Dịch Viên 800-823-9230

Theo dõi chúng tôi

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

Truy cập trang mạng của chúng tôi




