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ស្ថានីយ៍ LINK UNION STATION (LINK US)
ទិដ្ឋភាពទូទ�ៅ

ស្ថានីយ៍រថភ្ល ើង Union Station នៃក្ រុងឡូសអែនចឺឡែស
(LAUS) គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនចម្បងនៃភូ មិភាគ
ខាងត្បូ ង របស់រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា តភ្ជាប់ខោនទីជាច្រើន
ដែលមានចំនួនមនុស្សច្រើនជាង 20 លាននាក់។
នៅត្រឹមឆ្នាំ 2040, ចំនួនអ្ន កជិះឆ្ល ងកាត់ស្ថានីយ៍
LAUS នេះ ត្រូវបានព្យាករថា នឹងក�ើនឡ�ើងប្រមាណពី
110,000 ទៅ 200,000 នាក់ ធ្វ ើដំណ�ើររាល់ថ្ងៃធ្វ ើការ។
Metro កំពុងធ្វ ើការវាយតម្លៃល�ើគម្រោងស្ថា
នីយ៍ Link Union Station (Link US) ដ�ើម្បីឆ្លើ
យតបទៅនឹងការក�ើនឡ�ើងនៃចំនួនអ្ន កជិះ
ដូ ចដែលបានព្យាករទុក, ពង្រីកការតភ្ជាប់ផ្វដែកនៅ
លូ
ក្នុងភូ មិភាគ និងបង្ក ើតឱកាសដ៏មានសក្ដានុពល
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដោតទៅល�ើការដឹកអ្ន ក
ដំណ�ើរ។ គម្រោង Link US មានផែនការផ្លា ស់ប្ ដូរ
ស្ថានីយ៍ LAUS អោយទៅជាប្រព័ន្ធ ដឹកអ្ន កដំណ�ើរ
និងមជ្ឈមណ្ឌលចល័តភាពថ្មីទំន�ើបមួ យ
ថ្នាក់ពិភពលោក ដែលផ្ដ ល់ជូនបទពិសោធន៍ល្អជាង
សម្រាប់អ្នកជិះ ដ�ើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកការដឹកជញ្ជូន
សម្រាប់រយៈពេលយូ រអង្វែងនៅក្នុងភូ មិភាគ។
ជាផ្នែកមួ យនៃគម្រោង, Metro កំពុងតែសម្រ
បសម្រួ លជាមួ យអាជ្ញាធរផ្វដែកល�ឿននៃរដ្ឋ
លូ
កា
លីហ្វរញ៉ា (CHSRA - California High-Speed Rail)
ដ�ើម្បីសម្រួ លសេវាកម្ម ផ្វដែកល�ឿន
លូ
(HSR - High Speed
Rail) នៅស្ថានីយ៍ LAUS។

ប្រវត្តិគម្រោង និងទិសដ�ៅថ្មី

នៅក្នុងឆ្នាំ 2006, គម្រោង ផ្វរត់
លូ កាត់ LAUS
បានដាក់ស្ន ើ បន្លាយផ្វលូ ៤ ខ្សែពីល�ើ US-101
freeway។ គម្រោងដ�ើម បានវ ិវត្ត ពីគម្រោងអន្ត
រតភ្ជាប់ភូមិភាគកាលីហ្វរញ៉ាខាងត្បូ ង (SCRIP)
ទៅជាអ្វីដែលសព្វ ថ្ងៃនេះហៅថា Link US។
ជាស្ថានីយ៍ "ចុងកន្ទុយ" (stub-end), អ្ន កដំណ�ើរ
និងរថភ្ល ើងអន្ត រក្ រុង ចូ លនិងចេញតាមច្រក
"បំពង់ក" ដែលមាន ៥ខ្សែ (ឬខ្សែផ្វចូ
លូ លស្ថានីយ៍)
ស្ថិតនៅចុងខាងជ�ើងនៃស្ថានីយ៍។ ការណ៍នេះ
នឹងបណ្
ដា លអោយរថភ្ល ើង ឈប់នៅស្ង ៀមក្នុងស្ថានីយ៍
ចំនួន ២០នាទី ឬច្រើនជាង។ ការផ្លា
ស់ប្ ដូរខ្សែផ្វចុ
លូ ងកន្ទុយ ដែលមានស្រាប់
ទៅជាខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់នេះ ត្រូវបានរំពឹងថា
នឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាឈប់នៅស្ង ៀម។

ការសិក្សាអំពីបរិស្ថាន

របាយការណ៍អំពីការប៉ះពាល់ប រ ិស្ថាន (EIR)
និងសេចក្ដីថ្លែ ងអំពីការប៉ះពាល់ប រ ិស្
ថាន (EIS) ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងស្របតាម ច្បា
ប់គុណភាពបរ ិស្ថានរដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា (CEQA)
និងច្បាប់គោលនយោបាយបរ ិស្ថានជាតិ
(NEPA) ដ�ើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការរបស់រដ្
ឋ និងសហព័ន្ធផ្នែ កបរ ិស្ថានតាមលំដាប់លំដោយ។
សូ មម�ើលនៅគេហទំព័ររបស់គម្រោង (metro.net/
linkus) សម្រាប់កាលវ ិភាគ និងព័ត៌មានទាន់សម័យ
កាលរបស់គម្រោង។ សាធារណជន នឹងមានឱកាស
សម្រាប់ពិនិត្យម�ើលឯកសារព្រាង ស្ដីអំពីប រ ិស្ថាន
និងផ្ដ ល់យោបល់ ដែលនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ ល
ចូ
ទៅក្នុងឯកសារបរ ិស្ថានចុងក្រោយ។

Link US រាប់បញ្ចូល

>> ផ្វដែកគមនាគមន៍
លូ
ថ្មី, សញ្ញា, និង ខ្សែផ្វលូ
>> ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ពីល�ើ US-101 fwy និងខ្សែផ្វរង្វ
លូ ង់
>> ការពង្រីកថ្មីនូ វទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរ, មូ លដ្ឋាន,
ជណ្ដ ើរយន្ត , និង ជណ្ដ ើរយោង
>> សម្រួ លផ្វដែកល�ឿន
លូ
(HSR)
ជាមួ យនឹងខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខថ្មី, ច្រកបំពង់ក និង
ផ្វដែកល្អ
លូ
ប្រស�ើរ

ទីប្រជុំជនអ្នកដំណ�ើរថ្មី

ទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរថ្មី នឹងធ្វ ើអោយកាន់តែល្អ ឡ�ើង
សម្រាប់ចរាចរណ៍អ្នកថ្មើរជ�ើង
និងផ្ដ ល់គ្រឿងសម្រួ លផ្សេងៗ, ដូ ចជា សេវាលក់រាយ,
សេវាអាហារ នៅក្នុងកន្លែ ងរង់ចាំរបស់អ្នកដំណ�ើរ
និងសេវាដំណ�ើរពិសេសផ្សេងៗទ�ៀត បន្ថែ មពីល�ើការ
ពង្រីកមូ លដ្ឋានថ្មី។ ដូ ចដែលបានប្រម�ើលទុកជាមុន,
ទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរថ្មី នឹងតភ្ជាប់ជាមួ យនឹង
មណ្ឌលធ្វ ើដំណ�ើរ Patsaouras (Patsaouras Transit Plaza)
ទៅផ្នែកខាងក�ើត និងស្ថានីយ៍ប្រវត្តិសាស្រ្ត Union
Station ទៅផ្នែកខាងលិច។
នៅក្រោមការសិក្សាថ្មី គឺមានជម្រើសទីប្រជុំជនអ្ន ក
ដំណ�ើរពីរ ដែលអនុញ្ញាតអោយអ្ន កជិះចូ លទៅកាន់
មូ លដ្ឋានរថភ្ល ើង ពីជាន់ល�ើក៏បាន ឬជាន់ស្ម ើទីប្រជុំ
ជនអ្ន កដំណ�ើរក៏បាន។ ជម្រើសសម្រាប់ជាន់ស្ម ើទីប្រ
ជុំជនអ្ន កដំណ�ើរ គឺស្ថិតនៅខាងក្រោមធ្លា ផ្វដែក។
លូ
ជម្រើសជាន់ល�ើទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរ
គឺស្ថិតនៅពីល�ើធ្លា ផ្វដែក
លូ
និងមានរាប់បញ្ លផ
ចូ ្ វឆ្ល
លូ ងកា
ត់ទ�ើបពង្រីកថ្មី ដែលនឹងផ្ដ ល់ជូនបន្ថែ មនូ វផ្វបន្ថែ
លូ
ដំ
ណ�ើរយ៉ាងងាយស្រួ លសម្រាប់អ្នកជិះ។

ស្ថានីយ៍ LINK UNION STATION (LINK US)
ផលប្រយ�ោជន៍រំពឹងបានពីគម្រោង
ចម្រើនតំណភ្ជាប់ការធ្វ ើដំណ�ើរក្នុងរដ្ឋ ,
អន្ត រក្ រុង, និងមូ លដ្ឋាន

ចម្រើនតំណភ្ជាប់នៅក្នុងភូ មិភាគ

Anaheim

San Bernardino

កៅអី-១

កៅអី-១

Ventura

បង្ក ើនសមត្ថភាពសេវាផ្វដែក
លូ

Los Angeles

ការជិះ ១-កៅអី
ទៅ កាន់គោលដៅសំខាន់
ក្នុងកាលីហ្វរញ៉ាខាងត្បូ ង

សម្របតាមតម្រូវការពេលអនាគត

ការអភិវឌ្ឍអនាគត

បង្ក ើតការងារថ្មី

រយៈពេលរង់ចាំខ្លីជាង, សំចៃឥន្ធនៈ និង
កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នសម្រាប់រថ
ភ្ល ើងនីមួយៗ

ឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្ដោតល�ើការដឹ
កនាំ អ្ន កដំណ�ើរ

4,500 ការងារបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុង
១ឆ្នាំ សម្រាប់ ៥ឆ្នាំខាងមុខ; ២០០+
ការងារអចិន្ត្រៃយ៍

កែលម្អ ច្រកចូ លរបស់អ្នកដ�ើរ

ធ្វ ើអោយប្រស�ើរដល់បទពោសោធអ្ន កជិះ

កែលម្អ US-101និង វ ិថីមូលដ្ឋាន

ធ្វ ើអោយប្រស�ើរឡ�ើងនូ វជម្រើសចល័ត
និងលក្ខ ណៈពិសេសនៃសុវត្ថិភាព

ប្រជុំជនថ្មី, ហាងលក់រាយ
និងគ្រឿងសម្រួ លផ្សេងទ�ៀត,
ព្រមទា ំងមូ លដ្ឋានពង្រីកថ្មី

រចនាកម្ម ថ្មី និងសុវត្ថិភាពខ្ព ស់ជាងមុន

HSR; Metrolink, Amtrak, Metro rail;
Metro និងប្រព័ន្ធ ឡានក្ រុង; ridesharing

កាត់បន្ថយពេលឈប់នៅស្ង ៀមរបស់រថ
ភ្ល ើង

ដំណ�ើរការសិក្សាអំពីបរិស្ថានសម្រាប់ស្ថានីយ៍ Link US
ដំណាក់កាល ទី ១

ដំណាក់កាល ទី ២

ដំណាក់កាល ទី ៣

ដំណាក់កាល ទី ៤

ជូ នដំណឹងការរ�ៀបចំ
30-ថ្ងៃ
កំឡ
ុ ងពេលអង្កេតជាសាធារណៈ
ប្រជុំអង្កេតជាសាធារណៈ

សេចក្ដីពណ៌នាអំពីគម្រោងពិស្ដារ
ការសិក្សាបច្ចេកទេស

ព្រាងឯកសារបរ ិស្ថាន
45-ថ្ងៃ
សម្រាប់ការបញ្ចេ ញយោបល់ជាសាធារណៈ
សវនាការសាធារណៈ

ឯកសារបរ ិស្ថានចុងក្រោយ
ការបញ្ជាក់ពី ក្ រុមប្រឹក្សា

សូ មចូ លទៅម�ើល metro.net/linkus ដ�ើម្បីព័ត៌មាននៃកាលវ ិភាគទាន់បច្ចុប្បន្ន

ដ្យ៉ាក្រាមគម្រោង
ខ្សែផ្លូវរង្វង់

ខ្សែផ្ហលូវរត់កាត់

ទីប្រជុំជនអ្នកដំណើរថ្មី

បំពង់ក

ទាក់ទងយ�ើង
សូ មប្រើឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម
សម្រាប់ចូលទៅកាន់ព័ត៌មានគម្រោង, សួ រ ឬ
ផ្ដ ល់យោបល់។

213.922.2524
linkunionstation@metro.net
metro.net/linkus
facebook.com/regionalrail

19-1790 ©2018 lacmta

facebook.com/losangelesmetro

