កន្លែងឈប់បន្ទាប់ៈ យ�ើងកំពុងតភ្ជាប់អនាគត

សិល្បកម្ម បដិសន្ ធិ

link union station (link us) – សំនួរដែលគេច្រើនសួ រ
1

ត�ើអ្វីជាគម្រោង Link US?

3

គម្រោងនេះមានផ្នែ កសំខាន់ៗមួ យចំនួន:

ក្រុមការងារ Link US ត្រូវបានផ្សំឡ�ើងដោយភ្នា ក់ងារជាដៃគូ មួ យចំ
នួ ន ដែលកំពុងសហការគា្នដ�ើម្បីធ្វ ើគម្រោងនេះអោយបានជោគ
ជ័យ។ ទោះបី Metro ជាអ្ន កនាំមុខគម្រោងនេះក្ដី
ក៏ភ្នា ក់ងារដទៃទ�ៀតពី រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ, ស្តេ ត, ភូ មិភាគ,
និងមូ លដ្ឋាន មានកាតព្វ កិច្ចផ្ដ ល់ការប្រឹក្សា និងផ្ដ ល់មតិឆ្ល ើយតប
ល�ើគម្រោងទាំងមូ ល។ ដៃគូ ភ្នា ក់ងារទាំងនេះ មានរាប់តាំងពី
រដ្ឋ បាលផ្វដែកសហព័
លូ
ន្ធ (FRA),
អាជ្ញាធរផ្វដែកល្បឿនល�ឿននៃរដ្ឋ
លូ
កាលីហ្វ រញ៉ា CHSRA),
អាជ្ញាធរផ្វដែកភូ
លូ
មិភាគកាលីហ្វ រញ៉ាខាងត្បូង (SCRRA
ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថា Metrolink), Amtrak,
ភ្នា ក់ងារផ្វដែក
លូ
Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo
(LOSSAN), Caltrans និងទី ក្រុង Los Angeles។

1. ផ្វដែកគមនាគមន៍
លូ
ថ្មី, សញ្ញា, និងខ្សែផ្វលូ
2. ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ពីល�ើ US-101 ដ�ើម្បីផ្ដ ល់សក្ដានុពលនៃការជិះ
កៅអី-១ (one-seat) ទៅកាន់គោលដៅសំខាន់ៗនៅរដ្ឋ កាលីហ្វ រ
ញ៉ាខាងត្បូង
3. ខ្សែផ្វរង្វ
លូ ង់ថ្មីមួយ ដ�ើម្បីផ្ដ ល់ភាពអាចបត់ បែននៅក្នុងប្រតិបត្ តិ
ការ
4. ទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរទ�ើបពង្រីកថ្ មីមួយ ជាមួ យនឹងហាងលក់រាយ,
សេវាកម្ម អាហារ, កន្លែ ងរង់ចាំរបស់អ្នកជិះ,
និងគ្រឿងសម្រួ លសេវាដំណ�ើរផ្សេងៗ
ព្រមទាំងមូ លដ្ឋានទ�ើបពង្រីកថ្ មី, ជណ្ដ ើរយន្ដ និងជណ្ដ ើរយោង។
5. ការសម្រួ លអនាគតគម្រោងផ្វដែកល្បឿនល�ឿននៃរដ្ឋ
លូ
កាលីហ្វ រ
ញ៉ា (HSR) ជាមួ យនឹងខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខថ្ មី, ច្រកបំពង់កល្អ ប្រស�ើរ
និងធ្លាផ្វដែក
លូ
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ត�ើអ្វីជាទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរពង្រីកថ្មី?
Link US ដាក់ស្ន ើទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរពង្រីកថ្ មីមួយ
ជាមួ យនឹងភាពសំបូរបែបនៃហាងលក់រាយ,
គ្រឿងសម្រួ លសេវាធ្វ ើដំណ�ើរ, ផ្លាស់ប្ ដូរស្ថានីយ៍ LAUS អោយទៅជាសេវា
ធ្វ ើដំណ�ើរថ្នា ក់ពិភពលោក និងជាមណ្ឌ លចល័តភាពសម្រាប់អ្នកមក
លេង, ទេសចរ, និងសហគមន៍របស់យ�ើង។
ដូ ចដែលបានប្រម�ើលទុក, ទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរថ្ មី
នឹងតភ្ជាប់ជាមួ យនឹង មណ្ឌ លធ្វ ើដំណ�ើរ Patsaouras (Patsaouras
Transit Plaza) ទៅផ្នែ កខាងក�ើត និងស្ថានីយ៍ប្រវត្ តិសាស្រ្ត Union
Station ទៅផ្នែ កខាងលិច។ នៅក្រោមការសិក្សាថ្ មី គឺមានជម្រើសទីប្
រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរពីរ ដែលអនុញ្ញាតអោយអ្ន កជិះ
ចូ លទៅកាន់មូលដ្ឋានរថភ្លើង ពីជាន់ស្ម ើទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរក៏បាន
ឬពីជាន់ល�ើក៏បាន ជាមួ យនឹងផ្វធ្វ
លូ ើដំណ�ើរពង្រីកថ្ មីមួយនៅជាន់ស្ម ើ។

ហេតុអ្វី បានជាត្រូវការ Link US ហ�ើយត�ើវាផ្ដល់ត
ម្លៃ អ្វីខ្លះដល់តំបន់?
ការធ្វ ើដំណ�ើរប្រមាណ 110,000 ជ�ើង ត្រូវបានធ្វ ើឡ�ើងឆ្ល ងកាត់ LA
Union Station (LAUS) រ�ៀងរាល់ថ្ងៃធ្វ ើការ។ កំណ�ើនមនុស្ស
និងការងារដែលត្រូវបានទាយទុក នឹងបង្ក ើនតម្រូវការបន្ថែ មនៅ
ល�ើ វ ិស័យឡានក្រុង និងផ្វដែក,
លូ
បណ្
ដាលអោយមានការធ្វ ើដំណ�ើរច្រើ
នជាង 200,000 ជ�ើង ឆ្ល ងកាត់ស្ថានីយ៍ LAUS រ�ៀងរាល់ថ្ងៃធ្វ ើការ នៅ
ត្រឹមឆ្នាំ 2040, នេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ ចូលដល់ការរំពឹងទុកជាមុន
នៃការធ្វ ើដំណ�ើរតាមសេវាផ្វដែកល្បឿនល�ឿននៃរដ្ឋ
លូ
កាលីហ្វ រញ៉ានាអ
នាគត។ Link US អនុញ្ញាតអោយ LAUS
បំពេញតាមការទាមទារនាពេលអនាគត
ដោយបង្ក ើនសមត្ថ ភាពខ្ព ស់, បង្ក ើនការតភ្ជាប់ផ្វដែកនៅក
លូ
្ នុ ងតំប
ន់ និងផ្ដ ល់ការតភ្ជាប់ទៅ កាន់ជម្រើសការដឹកជញ្ជូនផ្សេងទ�ៀត។
Link US ក៏នឹងបង្ក ើនផងដែរនូ វបទពិសោធន៍អ្នកដំណ�ើរដោយកាត់
បន្ថយពេលវេលាធ្វ ើដំណ�ើរ និងកែលម្អ ការចូ ល និងចរាចរនៅស្ថានីយ៍
LAUS។

ត�ើអ្នកណាកំពុងធ្វ ើការល�ើគម្រោង?
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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
និងរថភ្លើងអន្តរក្រុងទាំងអស់ ចេញចូ លតាមច្រកបំពង់ក ៥-ខ្សែ
នៅផ្នែ កខាងជ�ើងនៃចុងស្ថានីយ៍។ ខ្សែផ្វចុ
លូ ងកន្ទុយទាំងនេះ
ត្រូវការអោយរថភ្លើង រុញចូ ល និងទាញចេញពីស្ថានីយ៍
ជាជាងរត់កាត់នៅល�ើខ្សែផ្វលូ ដែលបណ្
ដាលអោយពេលវេលាធ្វ ើដំណ�ើរ
ក�ើនឡ�ើង សម្រាប់អ្នកជិះ និងកម្រិតសមត្ថ ភាពប្រតិបត្ តិការនៅឯ
ស្ថានីយ៍។

រដូ វរងា 2019

link union station (link us)
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ត�ើការផ្ដល់ប្រាក់ដល់គម្រោងបានមកពីណា?
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ការផ្ដ ល់ប្រាក់សម្រាប់គម្រោង Link US គឺមានពីរដំណាក់កាល,
ដំណាក់កាល A និងដំណាក់កាល B។ ការសាងសង់នៅដំណាក់កាល A
នឹងប�ើកដំណ�ើរការរថភ្លើងក្នុងតំបន់/អន្តរក្រុង (Metrolink,
Amtrak) ដែលមានស្រាប់ និងសម្រាប់អនាគត ដ�ើម្បីអាចទទួ លបាន
នូ វអត្ថប្រយោជន៍ជាដំបូង ពីការរ�ៀបចំ ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់នៅឯស្ថានីយ៍
Los Angeles Union Station ( LAUS)។ ក្រុមការងារ Link US កំពុងស្
វែងរកការផ្ដ ល់ប្រាក់សម្រាប់សំណង់នៃដំណាក់កាល B។
ប្រភពនៃការផ្ដ ល់ប្រាក់ គឺមាន៖

គម្រោង Link US, ដែលគេពីមុនហៅផងដែរថា
គម្រោងខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ LAUS 2006 (LAUS Run-Through Tracks
project 2006) និង SCRIP (2014), ត្រូវបានពង្រីក។ នៅក្នុងខែតុលា
2015, គណនាយក Metro បានអនុម័តអោយពង្រីកគម្រោង SCRIP
ដ�ើម្បីរាប់បញ្ ចូល ទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរថ្ មី និងសក្ដានុពលនៃបង្ក ើត
សេវាផ្វដែកល្បឿនល�ឿននៃរដ្ឋ
លូ
កាលីហ្វ រញ៉ា នៅស្ថានីយ៍ LAUS។
នៅក្នុងខែ មីនា 2017, គណនាយក Metro បានអនុម័ត
សំណង់ឆ្លាស់ ដ�ើម្បីធ្វ ើការសិក្សាបន្ថែ មទ�ៀតនៅក្នុងឯកសារបរ ិស្
ថាន។ ជាបន្ថែ ម, គណនាយក Metro បានស្ន ើអោយបុគ្គលិក
បង្ក ើតជម្រើសទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរ ក្នុងតម្លៃទាបជាង
បន្ថែ មពីល�ើជម្រើសជាន់ស្ម ើ ដែលអនុញ្ញាតអោយអ្ន កជិះអាចចូ លទៅ
កាន់មូលដ្ឋាន ពី ផ្នែ កជាន់ខាងល�ើ។

1. $423លាន – គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ 2018 របស់អាជ្ញាធរ ផ្វដែ
លូ
កល្បឿនល�ឿននៃរដ្ឋ កាលីហ្វ រញ៉ា
ដែលមានរាប់បញ្ ចូលរហូ តដល់ទៅ $423 លាន សម្រាប់គម្រោង
Link US ។
2. $398លាន – ជាផ្នែ កមួ យនៃកម្ម វ ិធី 2018 Transit and Intercity
Rail Capital Program, CalSTA បានប្រគល់ជូន $875លាន
ដល់កម្ម វ ិធី SCORE របស់ Metrolink, $398លាន
ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ US Link
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ត�ើការសាងសង់គម្រោង នឹងប៉ះពាល់ដល់សហគ
មន៍ទីប្រជុំជននៃក្រុង Los Angeles យ៉ាងណាខ្ លះ?
ការងារមួ យចំ ណែកធំ គឺនឹងក�ើតឡ�ើងនៅល�ើដីធ្លីរបស់ LAUS។
នៅខណៈដែលធ្លាផ្វដែក
លូ
កំពុងត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើង វ ិញ, Metrolink
និង Amtrak នឹងរ�ៀបចំឡ�ើង វ ិញដែរ នូ វមូ លដ្ឋាន សម្រាប់កំណត់អោ
យរថភ្លើងចេញចូ លនៅស្ថានីយ៍ LAUS។ ការសាងសង់
ក៏នឹងមានក�ើតឡ�ើងផងដែរ នៅពីល�ើ US-101 freeway
និងតាមដងវ ិថីពាណិជ្ជកម្ម និងមណ្ឌ លវ ិថី
ជាប់ទៅផ្នែ ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេ L.A សម្រាប់ ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ថ្មី។
ជាបន្ថែ ម ការសាសង់នឹងក�ើតឡ�ើង នៅដងវ ិថីពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់
អ្ន កថ្មើរជ�ើង, និងធ្វ ើអោយប្រស�ើរឡ�ើង សម្រាប់ទោចក្រយាន។
ជាចុងបញ្ច ប់,
ការសាងសង់នឹងក�ើតឡ�ើងនៅកន្លែ ងឆ្ល ងផ្វរថភ្លើ
លូ
ងល�ើ Main
Street ដ�ើម្បីធ្វ ើអោយប្រស�ើរឡ�ើងផ្នែ កសុវត្ថិភាព
និងតំបន់ត្រៀមរ ួចជាស្រេច សម្រាប់ភាពស្ងាត់ស្ង ៀម។ Metro នឹងធ្វ ើ
ការយ៉ាងជិតដិតជាមួ យនឹងសភាក្រុង តំណាងសង្កា ត់លេខ ១ និង
១៤ និងបុគ្គលិករបស់សាលាក្រុង Los Angeles
ដ�ើម្បីធានាអោយបានច្បាស់ថា ការប៉ះពាល់
ដែលបណ្
ដាលឡ�ើងពីការសាសង់ គឺមានកម្រិតយ៉ាងតិចបំផុត។
សូ មយោងនៅល�ើឯកសារបរ ិស្ថានពង្រាង
ដែលនឹងមានផ្ដ ល់ជូនខាងមុខនេះ សម្រាប់ការស្ន ើសុំបន្ ធូរបន្ថយផ្នែ
កបរ ិស្ថាន។

ត�ើគម្រោងមានប្រវត្ តិយ៉ាងណាខ្ លះ
ហ�ើយវាបានប្រែប្រួ លយ៉ាងណាខ្ លះ?
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ត�ើអ្វីកំពុងត្រូវបានសិក្សានៅក្នុង EIR?
ពេលនេះ មានជម្រើស ៣ កំពុងដាក់នៅ ក្រោមការសិក្សា៖
គម្រោងដែលបានដាក់ស្ន ើ, សំណង់ឆ្លាស់, និង គម្រោងគ្មានការឆ្លាស់
1. គម្រោងបានដាក់ស្ន ើ
a. ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ដល់ទៅ 10 ពីល�ើ US-101
b. ផ្វដែកល្បឿល�ឿន
លូ
នឹងចែករំ លែកខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខពីរ
ជាមួ យនឹងរថភ្លើងភូ មិភាគ/អន្តរក្រុង
c. ខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខបន្ថែ មមួ យទ�ៀត នៅក្នុងតំបន់ “បំពង់ក”
(សរុបទាំងអស់ 6 ខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខ)
d. អ្ន កដំណ�ើរដឹកអ្ន កដំណ�ើរថ្នា ក់ល�ើដែលមានច្រកឆ្ល ងកាត់ថ្មី
2. សំណង់ឆ្លាស់
a. ខ្សែផ្វរត់
លូ កាត់ដល់ទៅ 10 ពីល�ើ US-101
b. ផ្វដែកល្បឿល�ឿន
លូ
នឹងប្រើខ្សែផ្វដាច់
លូ
ដោយឡែក ដែលត្រូវ
បានសង់ឡ�ើងជាពិសេសសម្រាប់ផ្វដែកល្បឿនល�ឿន
លូ
c. ខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខ ពីរបន្ថែ មទ�ៀត នៅក្នុងតំបន់ “បំពង់ក”
(សរុបទាំងអស់ ៧ ខ្សែផ្វនាំ
លូ មុខ)
d. ការធ្វ ើដំណ�ើរអ្ន កដំណ�ើរថ្នា ក់ទី
3. គម្រោងគ្មានការឆ្លាស់
សន្និដ្ឋានថា ស្ថានីយ៍ LAUS និងខ្សែផ្វចុ
លូ ងកន្ទុយ ស្ថិតនៅដដែល។
គម្រោងឆ្លាស់ ដែលត្រូវបានដាក់ស្ន ើ
មានរ ួមបញ្ ចូលនូ វជម្រើសការរចនាចំនួនពីរទ�ៀត សម្រាប់ទីប្រជុំជន
អ្ន កដំណ�ើរពង្រីកថ្ មី៖
1. ជម្រើសការរចនា A: ទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរជាន់ស្ម ើ
2. ជម្រើសការរចនា B: ទីប្រជុំជនអ្ន កដំណ�ើរជាន់ល�ើ
ជាមួ យនឹងផ្វធ្វ
លូ ើដំណ�ើរ ពង្រីកថ្ មីនៅជាន់ស្ម ើ
ដ�ើម្បី សិក្សាបន្ថែ មអំពី ជម្រើសផ្សេងទ�ៀតនៅក្រោមការសិក្សា
និងជម្រើសការរចនាសម្រាប់ទី ប្រជុំជន សូ មចូ លទៅ
metro.net/linkus

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

213.922.2524

facebook.com/regionalrail

linkunionstation@metro.net

facebook.com/losangelesmetro

metro.net/linkus
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