កន្លែងឈប់បន្ទាប់ៈ យ�ើងកំពុងតភ្ជាប់អនាគត

សិល្បកម្ម បដិសន្ ធិ

link union station (link us) – សំនួរដែលគេច្រើនសួ រ
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ក្រុមការងារ Link US ត្រូវបានផ្សំឡ�ើងដោយភ្នា ក់ងារជាដៃគូ មួ យចំ
នួ ន ដែលកំពុងសហការគា្នដ�ើម្បីធ្វ ើគម្រោងនេះអោយបានជោគជ័យ។
ទោះបី Metro ជាអ្ន កនាំមុខគម្រោងនេះក្ដី ក៏ភ្នា ក់ងារដទៃទ�ៀតពី
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ, ស្តេ ត, ភូ មិភាគ, និងមូ លដ្ឋាន
មានកាតព្វ កិច្ចផ្ដ ល់ការប្រឹក្សា និងផ្ដ ល់មតិឆ្ល ើយតបល�ើគម្រោងទា ំង
មូ ល។ ដៃគូ ភ្នា ក់ងារទា ំងនេះ មានរាប់តាំងពី រដ្ឋ បាលផ្វដែកសហព័
លូ
ន្ធ
(FRA), ភ្នា ក់ងារដឹកជញ្ជូននៃរដ្ឋ កាលីហ្វ រញ៉ា (CalSTA), អាជ្ញាធរផ្វដែ
លូ
កល�ឿននៃរដ្ឋ កាលីហ្វ រញ៉ា CHSRA), អាជ្ញាធរផ្វដែកភូ
លូ
មិភាគកាលីហ្វ
រញ៉ាខាងត្
បូ ង (SCRRA ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថា Metrolink),
Amtrak, ភ្នា ក់ងារផ្វដែក
លូ
Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo
(LOSSAN), Caltrans និងទី ក្រុង Los Angeles។

គម្រោងនេះមានផ្នែ កសំខាន់ៗមួ យចំនួន:
1.

គមនាគមន៍ផ្វដែកថ្
លូ
មី, សញ្ញា, និងខ្សែផ្វលូ

2. ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ពីល�ើ US-101 ដ�ើម្បីផ្ដ ល់ សក្ដានុពលនៃការជិះ កៅអី-១
(one-seat) ទៅកាន់គោលដៅសំខាន់ៗ នៅរដ្ឋ កាលីហ្វ រញ៉ាខាងត្
បូ ង
3.

ទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរថ្ មី ជាមួ យនឹងសេវាលក់រាយ, សេវាអាហារ,
កន្លែ ងអ្ន កដំណ�ើររង់ចាំ, និងបរ ិក្ខានៃសេវាធ្វ ើដំណ�ើរ,
ព្រមទា ំងមូ លដ្ឋានពង្រីកថ្ មី, ជណ្ដ ើរយន្ត និងជណ្ដ ើរយោង

4. ការសម្រួ លអនាគតគម្រោងផ្វដែកល�ឿននៃរដ្ឋ
លូ
កាលីហ្វ រញ៉ា (HSR)
ជាមួ យនឹងខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខថ្ មី, ច្រកបំពង់កល្អ ប្រស�ើរ និងធ្លាផ្វដែក
លូ
នៅក្នុងខែមិថុនា, គណៈនាយកដឹកនាំ Metro នឹងពិចារណា
អនុម័ត ល�ើគម្រោង EIR ចុងក្រោយ ដែលមានរាប់បញ្ ចូលទា ំងកំណែ
ពង្រីកច្រកឆ្ល ងកាត់ នៅក្រោមធ្លាផ្វដែក
លូ
និងផ្វរត់
លូ កាត់ស្របគ្នា
ដោយពុំមានខ្សែផ្វរង្វ
លូ ង់ថ្មី
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ត�ើខ្សែផ្ វបច
លូ ្ ចុ ប្បន្ន នៅ LAUS
ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងដូ ចម្ដេ ច?
LAUS គឺជាស្ថានីយ៍ “ចុង-កន្ទុយ” ឬ ចុងទាល់ ដែលអ្ន កដំណ�ើរ
និងរថភ្លើងអន្ត រក្រុងទា ំងអស់ ចេញចូ លតាមច្រកបំពង់ក ៥-ខ្សែ
នៅផ្នែ កខាងជ�ើងនៃចុងស្ថានីយ៍។ ខ្សែផ្វចុ
លូ ងកន្ទុយទា ំងនេះ
ត្រូវការអោយរថភ្លើង រុញចូ ល និងទាញចេញពីស្ថានីយ៍, ដូ ច្នេះ វាបណ្ដាល
អោយពេលវេលាធ្វ ើដំណ�ើរក�ើនឡ�ើង សម្រាប់អ្នកជិះ និងដាក់កម្រិតល�ើស
មត្ថ ភាពប្រតិបត្តិការនៅឯស្ថានីយ៍។

ហេតុអ្វី បានជាត្រូវការ Link US ហ�ើយត�ើវាផ្ដល់
តម្លៃ អ្វីខ្លះដល់តំបន់?
ការធ្វ ើដំណ�ើរប្រមាណ 110,000 ជ�ើង ត្រូវបានធ្វ ើឡ�ើងឆ្ល ងកាត់
LA Union Station (LAUS) រ�ៀងរាល់ថ្ងៃធ្វ ើការ។ កំណ�ើនមនុស្ស
និងការងារដែលត្រូវបានទាយទុក នឹងបង្កើនតម្រូវការបន្ថែ មនៅ
ល�ើ វ ិស័យឡានក្រុង និងផ្វដែក,
លូ
បណ្ដាលអោយមានការធ្វ ើដំណ�ើរច្រើ
នជាង 200,000 ជ�ើង ឆ្ល ងកាត់ស្ថានីយ៍ LAUS រ�ៀងរាល់ថ្ងៃធ្វ ើការ នៅ
ត្រឹមឆ្នាំ 2040, នេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ ចូលដល់ការរំពឹងទុកជាមុន នៃ
ការធ្វ ើដំណ�ើរតាមសេវាផ្វដែកល�ឿននៃរដ្ឋ
លូ
កាលីហ្វ រញ៉ានាអនាគតផង។
Link US អនុញ្ញាតអោយ LAUS បំពេញតាមការទាមទារនាពេលអនាគត
ដោយបង្កើនសមត្ថ ភាពតភ្ជាប់ផ្វដែកនៅក
លូ
្ នុ ងតំបន់,
បង្កើនតំណភ្ជាប់ផ្នែ កដឹកជញ្ជូន និងធ្វ ើអោយមានលទ្ធ ភាពសម្រាប់ការ
ជិះ កៅអី-១ នៅល�ើប្រព័ន្ធផ្វដែកក
លូ
្ នុ ងភូ មិភាគ/អន្ត រក្រុង ទូ ទា ំងភាគខា
ងត្
បូ ងនៃរដ្ឋ កាលីហ្វ រញ៉ា។ Link US ក៏នឹងបង្កើនផងដែរនូ វបទពិសោធអ្ន
កដំណ�ើរដោយកាត់បន្ថ យពេលវេលាធ្វ ើដំណ�ើរ និងកែលម្អ ការចេញចូ ល
និងចរាចរណ៍នៅស្ថានីយ៍ LAUS។

ត�ើអ្នកណាកំពុងធ្វ ើការល�ើគម្រោង?
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ត�ើការផ្ដល់មូលនិធីបានមកពីណា?
បន្ថែ មនៅ ក្នុង វ ិធានការការផ្ដ ល់មូលនិធិ Measure R Metro
បានរ ួមចំណែកនៅក្នុងការរ�ៀបផែនការ, ការងារវ ិស្វ កម្មបរ ិស្ថាន
និងការងារបឋម, Metro ទទួ លបាននូ វការប្ដេជ្ញាចិត្តពីដៃគូ ផ្ដ ល់ប្រាក់
ទា ំងថ្នា ក់រដ្ឋ និងថ្នា ក់តំបន់ទ�ៀត ក្នុងទឹកប្រាប់សរុប ចំនួន $950 លាន
គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។ ប្រភពផ្ដ ល់មូលនិធិធំៗ រ ួមមាន៖
1.

$423 លាន នៅក្នុងគម្រោងស្ន ើរបស់ State Proposition 1A/
បណ្ណធានាផ្វដែកល�ឿន
លូ
- រ ួមបញ្ ចូលសម្រាប់គម្រោង Link US
ក្នុងផែនការពាណិជ្ជកម្ម 2018 របស់ CHSRA

2. $398 នៅក្នុងប្រាប់សម្បទានសម្រាប់កម្ម វ ិធីដឹកជញ្ជូន
ផ្វដែកអន្ត
លូ
រក្រុង (TIRCP) - ត្រូវបានគូ សបញ្ជាក់សម្រាប់ គម្រោង US
Link ពីកម្ម វ ិធី SCORE របស់ Metrolkink
3.

$129 នៅក្នុងមូ លនិធិបានពីប្រភពមូ លដ្ឋាន, ភូ មិភាគ
និងប្រភពផ្សេងៗ

Metro គ្រោងនឹងចាប់ផ្ដ ើមដំណាក់កាលដំបូង គឺ ដំណាក់កាល A
នៃគម្រោង Link US ជាមួ យនឹងមូ លនិធិដែលខ្ លួនមានស្រាប់ក្នុងបច្ចប្ប
ន្ន ។ ដំណាក់កាល A នឹងផ្ដ ល់លទ្ធ ភាពអោយរថភ្លើងផ្វដែក
លូ
ក្នុងភូ មិភាគ
និងអន្ត រក្រុង (Metrolink and Amtrak) ឆាប់ទទួ លបានផលប្រយោជន៍
ផ្វខ្សែរពី
លូ
របណ្ដោះអាសន្ន , ការរ�ៀបចំផ្វខ្សែរត់
លូ
កាត់នៅស្ថានីយ៍ LAUS។
ក្រុមការងាររបស់ Link US កំពុងស្វែ ងរកមូ លនិធីបន្ថែមសម្រាប់ការសា
សង់ កែលម្អ នៅដំណាក់កាល B។

រដូ វផ្កា រ ីក 2019
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ត�ើការសាងសង់គម្រោង នឹងប៉ះពាល់ដល់សហគ
មន៍ទីប្រជុំជននៃក្រុង Los Angeles យ៉ាងណាខ្ លះ?
ការងារមួ យចំណែកធំ គឺនឹងក�ើតឡ�ើងនៅល�ើដីធ្លីរបស់
LAUS ឬដីធ្លីដែលជាកម្ម សិទ្ធរបស់ Metro។
ការសាងសង់ក៏នឹងក�ើតមានឡ�ើងនៅពីល�ើ និងក្បែរ US-101
freeway, Center Street និង Commercial St សម្រាប់ស្ពាន, ផ្វខ្សែ
លូ
និងការកែលម្អ ផ្វ។
លូ ជាចុងបញ្ចប់, ការសាងសង់នឹងក�ើតឡ�ើងនៅ
កន្លែ ងឆ្ល ងផ្វរថភ្លើ
លូ
ងល�ើ Main Street ដ�ើម្បីធ្វ ើអោយប្រស�ើរឡ�ើង
ផ្នែ កសុវត្ថិភាព។ Metro នឹងធ្វ ើការយ៉ាងជិតដិតជាមួ យនឹងសហគ
មន៍, សភាក្រុងប្រចាំសង្គាត់ 1 និង 14 និងបុគ្គលិកនៃសាលាក្រុង
Los Angeles និងប្រតិបត្តិករផ្នែ កដឹកជញ្ជូន និងផ្វដែក
លូ
ដ�ើម្បីអោយច្បាស់ថា ការប៉ះពាល់ ដែលបណ្ដាលឡ�ើងពីការសាសង់
គឺមានកម្រិតយ៉ាងតិចបំផុត។ សូ មយោងទៅល�ើ វ ិធានការបន្ ធូរបន្ថ យ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ EIR ចុងក្រោយ។
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ត�ើគម្រោងមានប្រវត្ តិយ៉ាងណាខ្ លះ
ហ�ើយវាបានប្រែប្រួ លយ៉ាងណាខ្ លះ?
គម្រោង Link US, ដែលពីមុនគេហៅផងដែរថា គម្រោងខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់
LAUS 2006 (LAUS Run-Through Tracks project 2006) និង
SCRIP (2014)។ នៅក្នុងខែតុលា 2015, គណនាយក Metro
បានអនុម័តអោយពង្រីកគម្រោង SCRIP ដ�ើម្បីរាប់បញ្ ចូល
ទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរថ្ មី និងសក្ដានុពលនៃការបង្កើត សេវាផ្វដែ
លូ
កលល�ឿននៃរដ្ឋ កាលីហ្វ រញ៉ា នៅស្ថានីយ៍ LAUS។ នៅក្នុងខែ
មីនា 2017, គណនាយក Metro បានអនុម័ត សំណង់ឆ្លាស់
ដ�ើម្បីធ្វ ើការសិក្សាបន្ថែ មទ�ៀតនៅក្នុងឯកសារបរ ិស្ថាន,
និងបានស្ន ើអោយបុគ្គលិក បង្កើតជម្រើសទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរ
ក្នុងតម្លៃទាបជាង បន្ថែ មពីល�ើជម្រើសជាន់ស្ម ើ។ នៅខែវ ិច្ ឆិកា ឆ្នាំ
2018, គណៈនាយក Metro បានអនុម័តដាក់គម្រោងស្ន ើនេះក្នុងរ
បាយការណ៍ព្រាង EIR នៅមុនពេលចែកចាយរបាយការណ៍ព្រាង EIR
សម្រាប់អោយសាធារណជនពិនិត្យម�ើល នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2019។

8

ត�ើមានអ្ វីខ្លះត្រូវបានសិក្សានៅក្នុងរបាយការណ៍ព្
រាង EIR?
ខាងក្រោមនេះ គឺជាជម្រើសបី ដែលត្រូវបានសិក្សានៅ
ក្រោមរបាយការណ៍ព្រាង EIR។
1.

គម្រោងបានដាក់ស្ន ើ
a. ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ដល់ទៅ 10 ពីល�ើ US-101រាប់ទា ំងខ្សែផ្វរង្វ
លូ ង់*
b. ខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខបន្ថែមមួ យទ�ៀត នៅក្នុងតំបន់ “បំពង់ក”
(សរុបទា ំងអស់ 6 ខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខ)។ រថភ្លើងល�ឿននៅអនាគត នឹង
ប្រតិបត្តិនៅល�ើខ្សែផ្វរលូ ួមពីរនាំមុខ ចែករំ លែកជាមួ យរថភ្លើងផ្វលូ
ដែកក្នុងភូ មិភាគ និងអន្ត រក្រុង។
c. ទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរនៅជាន់ខាងល�ើ
ជាមួ យនឹងច្រកឆ្ល ងកាត់ពង្រីកថ្ មី។

2. សំណង់ឆ្លាស់
a. ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ដល់ទៅ 10 ពីល�ើ US-101
រាប់បញ្ ចូលទា ំងខ្សែផ្វរង្វ
លូ ង់*
b. ខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខ ពីរបន្ថែ មទ�ៀត នៅក្នុងតំបន់ “បំពង់ក”
(សរុបទា ំងអស់ 7 ខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខ)។ រថភ្លើងល�ឿននៅអនាគត នឹង
ប្រតិបត្តិនៅល�ើខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខពីរ ដាច់ដោយឡែក ។
c. ទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរនៅជាន់រាបស្ម ើ
3.
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ត�ើគម្រោងបានប្រែប្រួ លយ៉ាងណាខ្ លះហ�ើយ
តាំងពីពេលចេញរបាយការណ៍ព្រាង EIR មក?
នៅក្នុងអំឡុ ង 45-ថ្ងៃ សម្រាប់ការបញ្ចេ ញយោបល់ជាសាធារណៈល�ើ
របាយការណ៍ព្រាង EIR, យោបល់ច្រើនជាង 600 ត្រូវបានទទួ លពី
ភ្នា ក់ងារ, អង្គ ការ, កុលសម្ព័ន្ធ ចំរុះ និងសមាជិកសាធារណៈ។
ចំណុចនៃការចាប់អារម្មណ៍ជាចម្បង មានរាប់បញ្ ចូល
ទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរនៅជាន់ល�ើ, ការប៉ះពាល់ដោយសំណង់ចំពោះគុណភា
ពខ្យល់, ការប្រតិបត្តិផ្វដែក
លូ
និងចរាចរណ៍, សម្ភារគ្រោះថ្នា ក់/ីដែលត្
ដ
រ ូវបានធ្វ ើអោយក្រខ្វ ក់ដោយសារសំណង់, សិល្បៈ និងបរ ិក្ខាសាធារណៈ;
ព្រមទា ំងការបិទជាអចិន្ត្រៃ យ៍នៃ Vignes Street.
យោងតាមយោបល់ដែលទទួ លបាន អំពីការជំទាស់នឹងទីប្រជុំអ្នកដំ
ណ�ើរនៅជាន់ខាងល�ើ និងលទ្ធ ផលនៃការសម្របសម្រួ លយ៉ាងសន្ធឹក
សន្ធាប់ ជាមួ យដៃគូ ផ្ដ ល់មូលនិធិគម្រោង និងប្រតិបត្តិករផ្វដែក
លូ
មួ យចំនួន, របាយការណ៍ EIR ចុងក្រោយ មានរ ួមបញ្ ចូលការកែប្រែ
ចំពោះគម្រោងដាក់ស្ន ើដូចតទៅ៖
>
>
>
>

ការលុបចោលនូវទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរនៅជាន់ល�ើ
ការលុបចោលនូវខ្សែផ្វរង្វ
លូ ង់ដែលរត់នៅក្បែរស្ ទឹង
ការលុបចោលនូវផ្វចេញចូ
លូ
លទៅកាន់សំណង់ដែលស្ថិតនៅល�ើដី
ធ្លីរបស់ LAUS
ការលុបចោលនូវវ ិការដ្ឋានសំណង់/កន្លែ ងដំឡ�ើង

របាយការណ៍ EIR ចុងក្រោយនឹងល�ើក យោបល់ទា ំងអស់មកនិយាយ
និងកំណែដែលបានដាក់ស្ន ើ ដែលត្រូវអនុម័យដោយគណៈនាយក Metro
នៅក្នុងខែ មិថុនា ២០១៩។

10 ត�ើកំណែលម្អ ចំពោះទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរប្រភេទអ្ វី

ដែលត្រូវបានកំពុងដាក់ស្ន ើ?
នៅក្នុងចម្លើយតបទៅ នឹងយោបល់សាធារណៈ, របាយការណ៍
EIR ចុងក្រោយ ដាក់បញ្ ចូលកំណែសម្រាប់ពង្រីកច្រកឆ្ល ងកា
ត់ ដែលត្រូវបានពិចារណានៅក្នុង របាយការណ៍ EIR ព្រាង
សម្រាប់បញ្ ចូលបរ ិក្ខាធ្វ ើដំណ�ើរ ដ�ើម្បីអាចដកចេញនូ វផ្នែ កខាងខ្ព
ស់នៃទីប្រជុំអ្នកដំណ�ើរ។ ផ្វឆ្ល
លូ ងកាត់ពង្រីកនៅក្នុងរបាយការណ៍ EIR
ព្រាង នឹងត្រូវបានកែប្រែពី ទទឹងប្រមាណ 120 ហ្វីត ទៅ 140 ហ្វីត
នៅក្នុងរបាយការណ៍ EIR ចុងក្រោយ ដ�ើម្បីផ្ដ ល់លំហបន្ថែ មសម្រាប់ក
ន្លែ ងរង់ចាំ, បន្ទប់ទឹក, កន្លែ ងលក់រាយ, និងបរ ិក្ខាអ្ន កដំណ�ើរផ្សេងៗ
ក្នុងខណៈដែលអាចផ្ដ ល់សមត្ថ ភាព គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដំណ�ើរ
ដែលត្រូវបានព្យាករទុកមុនថា ត្រឹមឆ្នាំ 2040 នឹងមានអ្ន កដំណ�ើរ
ចំនួន 200,000 នាក់ នៅស្ថានីយ៍ LAUS។ ផ្វឆ្ល
លូ ងកាត់ពង្រីកថ្ មី នឹ
ងផ្ដ ល់ពេលវេលាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា សម្រាប់ផ្ទេ រ និងសម្រាប់ការ
ធ្វ ើដំណ�ើរដោយងាយស្រួ ល ដូ ចគ្នានឹងផ្វឆ្ល
លូ ងកាត់មានស្រាប់ ជាមួ
យនឹងការធ្វ ើអោយបានប្រស�ើរឡ�ើងនូ វច្រកចេញចូ លសម្រាប់ថ្ម ើរ
ជ�ើង និងភាពអាចចេញចូ លសម្រាប់ពិការជន - ADA accessibility
ទៅ កាន់មូលដ្ឋាន ដោយជំនួសផ្វជម្រាលជាមួ
លូ
យនឹងជណ្ដ ើរយន្ត
និងជណ្ដ ើរយោង, និងផ្ដ ល់លទ្ធ ភាពដល់ Metro សម្រាប់អនុលោមតា
មតម្រូវការផ្នែ កសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ និងសុវត្ថិភាពជី វ ិត។ សូ មចូ លទៅ
ម�ើលនៅគេហទំព័ររបស់ Link US សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយ
ទាក់ទងនឹងបច្ចុប្បន្ន ភាពនៃគម្រោង និងការប្រជុំៈ metro.net/linkus.

គ្មានគម្រោង/គ្មានសំំណង់ឆ្លាស់
សន្និដ្ឋានថា ស្ថានីយ៍ LAUS និងខ្សែផ្វចុ
លូ ងកន្ទុយ ស្ថិតនៅដដែល។

ដ�ើម្បីដឹងថែមអំពីរបាយការណ៍ព្រាង EIR, សូ មចូ លទៅ metro.net/linkus.
* នៅក្នុងខែមិថុនា, គណៈនាយក Metro នឹងពិចារណាអនុម័ត
សម្រាប់របាយការណ៍ EIR ចុងក្រោយរបស់គម្រោង ដោយមិនរាប់បញ្ ចូល
ខ្សែផ្វរង្វ
លូ ង់។

សូ មប្រើឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង សម្រាប់ចូលទៅ
កាន់ព័ត៌មានអំពីគម្រោងថែមទ�ៀត, សួ រសំនួរ
ឬផ្ដ ល់យោបល់។

213.922.2524

facebook.com/regionalrail

linkunionstation@metro.net

facebook.com/losangelesmetro

metro.net/linkus

19-3354
19-1382
©2019
© 2018
lacmta
lacmta

ត�ើខ្ញុំអាចទទួ លព័ត៌មានបន្ថែមដោយរប�ៀបណា?

