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សិល្បកម្មបដិសន្ធិ

link union station (link us) – សនំ រួ ដែលគេច ្រ ើនស រួ
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តើអ្វីជាគម្រោង Link US?
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គម្រោង Link Union Station (Link US) មានផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅ:

ក្រុមការងារ Link US ត្រូវបានផ្សំឡើងដោយភ្នាក់ងារជាដៃគូមួយចំនួន ដែលកំពុង
សហការគា្នដើម្បីធ្វើគម្រោងនេះអោយបានជោគជ័យ។ Metro គឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភ
គម្រោងមូលដ្ឋាន, ជាភ្នាក់ងារនាំមុខគេក្រោមច្បាប់គុណភាពបរិស្ថាននៃរដ្ឋកា
លីហ្វរញ៉ា (CEQA), និងជាភ្នាក់ងារនាំមុខរួមគ្នា ក្រោមច្បាប់គោលនយោបាយ
បរិស្ថានជាតិ (NEPA)។ CHSRA ដើរតួជាភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនាំមុខគេ
ក្រោម NEPA, ព្រមទាំងច្បាប់បរិស្ថានសហព័ន្ធផ្សេងទៀតសម្រាប់គម្រោង
អនុលោមតាមក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកលេខ² 23 (USC) 327 និង អនុស្សរណៈនៃ
ការយោគយល់គ្នាមួយ រវាងរដ្ឋបាលផ្លូវដែកសហព័ន្ធ (FRA) និងរដ្ឋកាលីហ្វ័
រញ៉ា ដែលត្រូវបានប្រតិបត្តិកាលពីខែកក្កដា 23, 2019 ។ ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ,
រដ្ឋ, ភូមិភាគ, និងមូលដ្ឋាន មានកាតព្វកិច្ចប្រឹក្សា និងផ្ដល់មតិឆ្លើយតប
នៅក្នុងគម្រោងទាំងមូល ដែលមានទាំង ទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូននៃរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា
(CalSTA), អាជ្ញាធរផ្លូវដែកនៃរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ាខាងត្បូង (SCRRA), Amtrak,
ទីភ្នាក់ងារច្រករបៀងផ្លូវដែក Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo
(LOSSAN), ក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា (Caltrans), ទីក្រុង of Los
Angeles និង Vernon.

1. ខ្សែផ្លូវនាំមុខថ្ម,ី ទីធ្លាផ្លូវដែកលើកខ្ពស, និងមូលដ្ឋាន
2. កំណែលម្អទាំងឡាយ ដែលទាក់ទងនឹងទីប្រជុំថ្មី, រាប់ទាំងជណ្ដើរយន្ត,
ជណ្ដើរយោង, និងបុស្បក
3. ខ្សែផ្លូវរត់កាត់ថ្មី (រាប់ទាំងលទ្ធភាពនៃខ្សែផ្លូវរង្វង់មួយ) នៅខាងត្បូង
នៃស្ថានីយ៍ LAUS កាត់ពីលើ US-101
4. សម្របតាមផែនការ ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកលឿន របស់អាជ្ញាធរប្រព័ន្ធផ្លូវដែក
លឿននៃរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា (CHSRA) នៅលើរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅ¹ ដើម្បីគាំទ្រដល់
រថភ្លើងលឿននៅអនាគាត
5. គមនាគមន៍ផ្លូវដែកថ្មី, សញ្ញា, និងការបង្កើនសុវត្ថិភាព
6. ការកែលំអកន្លែងធ្វើប្រតិបត្តិការលើតំបន់ BNSF Malabar Yard
ក្នុងទីក្រុង Vernon
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ហេតុអ្វី បានជាត្រូវការ Link US ហើយតើវាផ្ដល់តម្លៃ
អ្វីខ្លះដល់តំបន់?
ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Union Station នៃក្រុង Los Angeles (LAUS) គឺជា
មជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនចម្បងនៃភូមិភាគខាងត្បូងរបស់រដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា
តភ្ជាប់ខោនទីជាច្រើន ដែលមានចំនួនមនុស្ស ច្រើនជាង 20លាននាក់។ នៅត្រឹម
ឆ្នាំ 2040 ចំនួនអ្នកជិះឆ្លងកាត់ស្ថានីយ៍ LAUS នេះ ត្រូវបានទន្ទឹងថា នឹង
មានច្រើនជាង 200,000នាក់ ធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃធ្វើការ។ គម្រោងស្ថានីយ៍ Link
Union Station ត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់បំពេញតាមតម្រូវការនៃពហុអាហរណវិធាន
ដឹកជញ្ជូននៅ ស្ថានីយ៍ LAUS ដោយ:
> បង្កើនសមត្ថភាពសេវាផ្លូវដែកប្រចាំភូមិភាគ និង អន្តរក្រុង
របស់ LAUS;
> កែលម្អដល់កាលវិភាគដើម្បីគួរអោយទុកចិត្តបាន នៅស្ថានីយ៍ LAUS តាមរយៈ
ការអនុវត្តនៃការរៀបចំខ្សែផ្លូវរត់កាត់ និងបំបាត់ចោលការរៀបចំបច្ចុប្បន្ន
ដែលជាខ្សែផ្លូវ ”ចុង-កន្ទុយ”;
> រក្សាកម្រិតប្រតិបត្តិការដឹកទំនិញតាមផ្លូវដែកបច្ចុប្បន្ន;
> សម្រួលប្រព័ន្ធផ្លូវដែកលឿន (HSR system) ដែលត្រូវបានគ្រោងទុកជាមុន នៅ
ប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា;
> បង្កើនចំណុះ អ្នកជិះ/អ្នកថ្មើរជើង; និង,
> បង្កើនសុវត្ថិភាពនៃស្ថានីយ៍ LAUS តាមរយៈការដាក់អោយប្រើនូវទីប្រជុំថ្មីនៃ
អ្នកដំណើរ។
ការតំរែតំរង់បទជាច្រើនត្រូវបានគេពិចារណាក្នុងការបង្កើតជំរើសនៃការកសាងសំរាប់
បណ្តាញភ្ជាប់អាមេរិក។ ជម្មើសជំនួសនៃការសាងសង់រួមមានការកសាងផ្លូវដែក
រហូតដល់ទៅ ៧ ខ្សែដើម្បីផ្គូរផ្គងថ្នាក់ថ្មីសម្រាប់ទីធ្លាផ្លូវដែកដែលត្រូវបាន
គេតម្រូវឱ្យជួយសម្រួលដល់ផ្លូវរត់។ ផ្លូវដែកនិងរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដល់ជាង
១០១ អាមេរិក ផ្លូវសំខាន់ៗនៅច្រាំងខាងលិចនៃទន្លេឡូសអង់ចាឡែស។ ជម្មើ
សជំនួសសាងសង់ក៏នឹងរួមបញ្ចូលវេទិកាអ្នកដំណើរថ្មីជាមួយ canopies ខាងលើ
ទីធ្លាផ្លូវដែកកើនឡើង។

តើអ្នកណាកំពុងធ្វើការលើគម្រោង?
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តើខ្សែផ្លូវបច្ចុប្បន្ននៅ LAUS ត្រូវបានរៀបចំឡើង
ដូចម្ដេច??
LAUS គឺជាស្ថានីយ៍ “ចុង-កន្ទុយ” ឬ ចុងទាល់ ដែល រថភ្លើងក្នុងតំបន់ និង
អន្តរក្រុងទាំងអស់ ចេញចូលតាមច្រកបំពង់ក ៥-ខ្សែ នៅផ្នែកខាងជើងចុង
ស្ថានីយ៍។ ខ្សែផ្លូវចុងកន្ទុយទាំងនេះ ត្រូវការអោយរថភ្លើង រុញចូល និងទាញ
ចេញពីស្ថានីយ៍ តាមរយៈច្រកបំពង់ក, ដែលបណ្ដាលអោយពេលវេលាធ្វើដំណើរ
កើនឡើង សម្រាប់អ្នកជិះ និងដាក់កម្រិតសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៅឯស្ថានីយ៍។
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តើការផ្ដល់ប្រាក់ដល់គម្រោងបានមកពីណា?
តាមរយៈការរៀបចំផែនការ, បរិស្ថាន, និងការងារវិស្វកម្មបឋម, Metro ទទួល
បានការប្ដេជ្ញាចិត្ត ឧប្ថម្ភថវិកា ពីដៃគូរដ្ឋ និងដៃគូផ្សេងទៀតក្នុងភូមិភាគ
ដែលមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ មានចំនួនសរុប $950 លាន។ ប្រភពថវិកាសំខាន់ៗ
រួមមាន៖
> $423 លាន – នៅក្នុងខែ មីនា, Metro និង CHSRA បានចុះអនុស្សារណៈ
យោគយល់គ្នាមួយទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង នាពេលអនាគតដែលមានសក្តា
នុពល សម្រាប់ទឹកប្រាក់ $423 លាន ដែល Proposition 1A ផ្ដល់
វិភាគទានដល់គម្រោង Link US។
> $398 លាន – ចំនួនសរុប $398 លាន មកពីកម្មវិធី មូលធនសម្រាប់ ការ
ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ និងផ្លូវដែកអន្តរក្រុង (TIRCP) និង ជំនួយសម្រាប់កម្មវី
ធីកែលម្អ ដល់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងរដ្ឋ (STIP)។
> $129 លាន – ប្រភពផ្សេងទៀត ពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន, រដ្ឋ, សហព័ន្ធ
មានចំនួនសរុប $129 លាន
យើងតាមថវិកាដែលមាននៅក្នុងបច្ចប្បន្ននេះ, Metro មានផែនការអនុវត្ត
ខ្សែផ្លូវ-២ បណ្ដោះអាសន្នមួយ រៀបចំអោយរត់កាត់ស្ថានីយ៍ LAUS ដើម្បី
អនុញ្ញាតអោយរថភ្លើងក្នុងតំបន់ និងអន្តរក្រុង អាចសម្រេចបាននូវអត្ថ
ប្រយោជន៍ឆាប់មុន។ ក្រុមការងារ Link US កំពុងស្វះស្វែងរកថវិកាបន្ថែម រាប់ទាំង
ប្រភពថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពសាងសង់ខ្សែផ្លូវ
នាំមុខ, បង្កើនកម្ពស់ទីធ្លាផ្លូវដែក ជាមួយនឹងខ្សែផ្លូវរត់កាត់ និងកំណែ
លម្អផ្សេងៗទាក់ទងនឹងទីប្រជុំអ្នកដំណើរ។

ធ្លាក់ដល់ឆ្នាំ ២០២០

6

តើការសាងសង់គម្រោង នឹងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍នៅទីប្រជុំជន
នៃក្រុង Los Angeles យ៉ាងណាខ្លះ?

9

ការងារមួយចំណែកធំ គឺនឹងកើតឡើងនៅលើដីធ្លីរបស់ LAUS ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ដែល
ជាកម្មសិទ្ធរបស់ Metro។ ការសាងសង់ ក៏នឹងមានកើតឡើងផងដែរ នៅពីលើ និង ផ្លូវ
ជាប់គ្នាទៅកាន់ to US-101 និង Center, Main, និង Commercial Streets ដើម្បី
កែលម្អផ្លូវ និងស្ពាន។ កំណែលម្អដល់ពហុខ្សែផ្លូវ នឹងលាតសន្ធឹងទៅ
ខាងត្បូង ដែលស្ថិតនៅ សិទ្ធិ-ប្រើ-ផ្លូវ (ROW) នៃផ្លូវដែក តាមបណ្ដោយត្រើយ
ខាងលិចនៃស្ទឹង Los Angeles។

ភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍
នូវចម្ងាយប្រមាណ ៥.៥០០ ហ្វីតនៃសមត្ថភាពផ្ទុករទេះរថយន្ត
បណ្តោះអាសន្ននៅស្ថានីយ៍ប្រេង West Bank Yard ក្បែរ LAUS ។ ផល
ប៉ះពាល់នេះធ្វើឱ្យកន្លែងនេះគ្មានប្រយោជន៍ជាទីធ្លាស្តុកឥវ៉ាន់ដ៏រឹងមាំ
ព្រោះ BNSF នឹងបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការរក្សាទុកឈុតរទេះភ្លើងវែងៗនៅ
ជិតកំពង់ផែឡូស។ រដ្ឋឡូសអាន់ជឺឡេសនិងឡុងប៊ិចនិងនៅខាងលិចខាងលិចនៃ
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តោះអាសន្នដ៏សំខាន់ចំនួនពីររបស់អេសអេសអេហ្វអេហ្វ
អេសគឺអេចប៊រនិងអេកអេសប៊ីពាណិជ្ជកម្ម។

Metro នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងប៉ះពា, សភា
ក្រុង សង្កាត់ ១ និង ១៤ សម្រាប់ទីក្រុង Los Angeles, និងប្រតិបត្តិករផ្លូវដែក
និងការធ្វើដំណើរទៅមក ដើម្បីចៀសវាង និងកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ពីសំណង់នៅលើ
បរិវេណសហគមន៍។ មធ្យោបាយសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយ នឹងត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ ហើយ
ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារសម្រេចចិត្ត NEPA ចុងក្រោយ។

7

ដើម្បីស្ដារ និងធ្វើអោយមានតុល្យភាពពី ការបាត់បង់ចំណុះផ្ទុក ពីធ្លាត្រើយ
ខាងលិចរបស់ BNSF, កំណែលម្អក្រៅបរិវេណមួយចំនួន ត្រូវបានដាក់ស្នើឡើង
នៅក្នុងទីក្រុង Vernon។ ស្ថិតនៅលក្ខណៈបច្ចុប្បន្ន, គេមិនអាចប្រើ BNSF
Malabar Yard សម្រាប់ប៉ះប៉ូវ ដល់ការបាត់បង់នៃចំណុះផ្ទុក កុងទីន័រ-ការ៉ុងរថ
ភ្លើង ដោយគ្មានការកែលម្អ ដល់រូបរាងនៃរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោមបាន
ឡើយ៖

តើការសិក្សាបច្ចុប្បន្នក្រោម NEPA នេះ ប្លែកគ្នាពី
ការសិក្សាលើកមុន ក្រោមច្បាប់គុណភាពបរិស្ថាននៃរដ្ឋកា
លីហ្វរ យ៉ាងណាខ្លះ?
លីងអាមេរិកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគម្រោងលូ - រត់តាមផ្លូវ (២០០៦) និងគំរោង
តភ្ជាប់អន្តរតំបន់ភាគខាងត្បូងកាលីហ្វ័រញ៉ា (SCRIP) (ឆ្នាំ ២០១៤) ។ នៅ
ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមេត្រូបានអនុម័តឯកសារ ការពង្រីក SCRIP
ដើម្បីរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដំណើរថ្មីនិងសក្តានុពល ការស្នាក់នៅ
របស់ប្រព័ន្ធ HSR ដែលបានគ្រោងទុកនៅឡាដ។ នៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៧ គ។ ស។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងមេត្រូបានអនុម័តជម្រើសសាងសង់ដើម្បីត្រូវសិក្សាបន្ថែម
នៅក្នុងឯកសារបរិស្ថានហើយក៏បានស្នើសុំឱ្យបុគ្គលិកអភិវឌ្ឍថ្មី ការចំណាយ
ទាបជាង, ជម្រើសខាងអ្នកដំណើរអ្នកដំណើរខាងលើថ្នាក់, បន្ថែមលើ ជម្រើសថ្នាក់។

តើកំណែលម្អប្រភេទអ្វីខ្លះ ដែលកំពុងត្រូវបានដាក់ស្នើ
នៅទីក្រុង Vernon?

> បិទកន្លែងឆ្លងកាត់ផ្លូវដែកជាន់ស្មើ នៅ 49th Street
> បន្ថែម ការតភ្ជាប់ខ្សែផ្លូវ ប្រវែង 1,000 ហ្វីត តាមបណ្ដោយ 46th
Street នៅចន្លោះ Pacific Boulevard និង Seville Avenue

10 ហេតុអ្វីបានជា ទីកន្លែង BNSF Malabar Yard ត្រូវបាន
ជ្រើសរើស? តើទីកន្លែងឯទៀតៗ ត្រូវបានយកមកពិចារណា
ឬទេ?

នៅឆ្នាំ 2018, Metro សម្រេចរៀបចំ របាយការណ៍ប៉ះពាល់បរិស្ថាន (EIR)
ដាច់ដោយឡែកមួយ ដើម្បីអនុលោមតាម CEQA។ នៅខែវិច្ឆិកា 2018, គណនាយក
Metro បានយល់ព្រម ចាត់តាំងគម្រោងដែលបានដាក់ស្នើ នៅមុនពេលបោះផ្សាយ
សេចក្ដីព្រាង EIR សម្រាប់អោយសាធារណជនពិនិត្យមើល នៅក្នុងខែមករា 2019។
Metro បានធ្វើការបញ្ជាក់ EIR ចុងក្រោយ សម្រាប់គម្រោង Link US នៅថ្ងៃទី
7 មិថុនា 2019។

ប្រតិបត្តិរបស់ BNSF ត្រូវការធ្លាមួយផ្ទុកកុងទីន័រ ដែលអាចដំណើរការភ្លាម
នៅជិតកំពង់ផែក្នុងតំបន់ និងផ្នែកខាងលិច នៃសេវាដ្ឋានចតកុងទីន័រ Hobart
និង Commerce របស់ BNSF (IMF)។ ដោយព្រោះតែទីតាំង សមត្ថភាពរបស់វា
អាច ចតការ៉ុងរទេះភ្លើងវែងៗ, BNSF Malabar Yard នៅក្នុងទីក្រុង Vernon
ត្រូវបានជ្រើសជ្រើសសម្រាប់ជាទីតាំងធ្វើអោយមានតុល្យភាពដល់ការបាត់បង់
ចំណុះផ្ទុកនៅធ្លាត្រើយខាងលិច។

Metro និង CHSRA កំពុងបន្តការវិភាគចាំបាច់ ដើម្បីបញ្ចប់សេចក្ដីថ្លែងមួយ
ស្ដីអំពីការប៉ះពាល់បរិស្ថាន (EI) អនុលោមតាម NEPA។ ធាតុសំខាន់មួយនៃដំណើរការ
NEPA កំពុងវាយតម្លៃលើវិសាលភាពជម្រើសជំនួសដ៏សមរម្យមួយចំនួន ដែល
មានកម្រិតពិស្ដារស្មើគ្នា។ ជម្រើសជំនួសទាំងនេះ នឹងរាប់បញ្ចូលសមាសភាគនៃ
គម្រោងស្នើដែលត្រូវបានយល់ព្រមដោយ CEQA នៅក្នុង EIR ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់
ត្រឹមត្រូវ។ NEPA ក៏ត្រូវការផងដែរ ការវិភាគអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ ដែលពុំត្រូវបាន
ធ្វើឡើងក្រោម CEQA, មានដូចជា យុត្តិធម៌បរិស្ថាន, សេដ្ឋកិច្ចសង្គម, និង
ចំណងជើងទី ៦ នៃច្បាប់ស្តីពីសិទិ្ធស៊ីវិលឆ្នាំ 1964។EIS នឹងដាក់បញ្ចូលការវិភាគ
Section 4(f) មួយផងដែរ ដែលមិនមែនជាសមាសភាគមួយនៃដំណើរការ CEQA។
ដើម្បីព័ត៌មានទាន់សម័យ ស្ដីអំពីដំណើរការ NEPA និង CEQA សម្រាប់ Link US,
សូមចូលទៅកាន់ metro.net/linkus។

តើអ្វីជាកំណែសេចក្ដីជូនដំណឹងនៃចេតនា (NOI) ហើយតើវា
ទាក់ទងអ្វីនឹង ពង្រាង EIS?
នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៦ អេហ្វអេសបានបោះពុម្ពផ្សាយ NOI នៅក្នុង
ការចុះឈ្មោះសហព័ន្ធដោយអនុលោមតាមច្បាប់ ទៅនឹងតម្រូវការរបស់ NEPA ។ នៅ
ឆ្នាំ ២០១៦ មេត្រូនិងអេហ្វអេអេបានធ្វើដំណើរការវាស់វែងជាផ្លូវការដើម្បីប្រមូល
មតិសាធារណៈនិងទីភ្នាក់ងារស្តីពីវិសាលភាព នៃការវិភាគបរិស្ថានសំរាប់គម្រោងយូ
អេសអ៊ីរួមគ្នា / អ៊ីអ៊ែរ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុនមេត្រូមានជំនាញវិស្វកម្ម
បឋមនិងមានការសម្របសម្រួល ជាមួយអេសស៊ីអេសអេអេសបន្ទាប់ពីការចាត់តាំង
NEPA បានកំណត់ពីតម្រូវការសម្រាប់ការកែលំអរបេសអេហ្វអេហ្វហ្វម៉ាឡាបាយ៉ាដនៅ
ទីក្រុងវឺនុនដើម្បីស្តារឡើងវិញ។ និងទូទាត់នូវការខាតបង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមត្ថភាព
ផ្ទុកទំនិញដែលនឹងកើតឡើងនៅ BNSF West Bank Yard ភាគខាងជើងនៃ First Street
។ NOI ដែលត្រូវបានកែសំរួល បានចុះផ្សាយនៅក្នុងការចុះឈ្មោះសហព័ន្ធដើម្បី
ដោះស្រាយសមាសភាគគម្រោងថ្មីដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Vernon ។
កំណែសេចក្ដីជូនដំណឹង អាចរកឃើញនៅលើគេហទំព័ររបស់ Metro: metro.net/linkus។

ទាក់ទងមកពួកយ
 ើង
សូមប្រើឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម ដើម្បីចូលទៅកាន់
ព័ត៌មានគម្រោង, សួរសំនួរ, ឬផ្ដល់យោបល់។

¹ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅ ស៊ីគ្នាជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធ និងជញ្ជាំងទំនប់ទឹក ដើម្បីទ្រទ្រង់សេវារត់កាត់សម្រាប់ Metrolink, Amtrak, និង
រទេះភ្លើងល្បឿនលឿននាអនាគត។

² ការពិនិត្យបរិស្ថាន, ការពិគ្រោះយោបល់, និងសកម្មភាពផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់បរិស្ថានសហព័ន្ធដែលអាចអនុវត្តបានលើ
គម្រោងនេះ ត្រូវបានកំពុង ឬត្រូវបានបំពេញដោយរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា អនុលោមតាម 23 U.S.C. 327 និងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយ ត្រូវបានចុះនៅថ្ងៃទី
23 កក្កដា 2019 និងត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយ រដ្ឋបាលផ្លូវដែកសហព័ន្ធ និងរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា។

213.922.2524

regionalrail

linkunionstation@metro.net

losangelesmetro

metro.net/linkus
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