
េគាលបណំងៃនេអេវ �េីរ �ទឡីង េអជេស�នសនី Everett Link Extension
គេឺដមី្បពី្រងីក្របព័ន�ផ�ូ វរថេភ�ងីក�ុង្រក�ងឡីង Link ពីសា� នយី ៍ឡីនវ �ទូ សុធីសីនិេថី
ឡីងLynnwood City Center Link េ�កានត់បំនស់ា� នយី ៍េអេវ �េីរ �ត Everett 
Station នងិផ�លក់ែន�ង្របតបិត�កិារ នងិការែថទំាក�ុងេគាលបណំង៖ 

េ��លបំណងៃនេសចក��ី��ង និង េសចក�ីែថ�ង��រណ៍ែដល�តូវ��រ
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Everett Link Extension
ែខ មក�� ���ំ២០២៣

�

ភា� បម់ជ្ឈមណ� លក�ុងតបំន ់ដូចែដល�នពិពណ៌នាេ�ក�ុងការេ្រប្ីរ�សដ់កី�ុងតបំន ់
នងិក�ុងតបំនែ់ដល�នអនុមត័ ែផនការដកឹជ��ូន នងិការអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កចិ� 
នងិែផនការដកឹជ��ូនតាមតបំនរ់បស ់េសានេ្រតនសុទីរ �ជនីលេ្រតនសុទី 
ឡងេរងេភ�ន Sound Transit’s Regional Transit Long-Range Plan ។

�

េលកីទកឹចតិ�ឱ្យមានកេំណីន្របកបេដាយសមធមន៌ងិនរិន�រភាពេ�ក�ុងតបំន់
សា� នយី ៍តាមរយៈការគំា្រទ 
អភវិឌ្ឍនែ៍ដលត្រមង់ទសិឆ�ងកាតក់ារចុចស្រមាបន់យិមនយ័
នងិការរមួប��ូលពហុទ្រមង់ក�ុងលក�ណៈែដល្រសបតាមែផនការ 
នងិេគាលនេយា�យេ្រប្ីរ�សដ់កី�ុងតបំន ់រមួទំាងេគាលនេយា�យ 
េសានេ្រតនសុទី អខី�ទីេធបល េ្រតនសុទី អេរ �ន េឌេវឡបមនិផូឡសុ ីេអន 
សសេ់ស�នេអបឡីីតថ ីេផ�ន Sound Transit’s Equitable Transit 
Oriented Development Policy and Sustainability Plan ។

េលកីទកឹចតិ�ឱ្យមានភាពងាយ្រស�ល សុវត�ភិាព 
នងិសមភាពការចូលេ�កានស់ា� នយី ៍មនិឲ្យមានម៉ូ តូ ជះិចូល ដូចជា 
ភា� បអ់�កជះិកង់ នងិេថ�រីេជងី ្រសបតាមេគាលការណ៍ េសានេ្រតនសុទី 
សសីេស�ម អាេសស ផឡសុ ីេអន អខី�ធី ីេអន អនីខ�សនី ផូឡូសុ ីSound
Transit’s System Access Policy and Equity and Inclusion 
Policy.។

ែថរក� នងិេលកីកម�សប់រ �សា� នែដលមានសុខភាពល� នងិេសដ�កចិ�
េដាយកាតប់ន�យផលបះ៉ពាលអ់វ �ជ�មានេលបីរ �សា� នធម�ជាត ិសណំង់ 
នងិសង�ម តាមរយៈការអនុវត�្របកបេដាយនរិន�រភាព នងិសមធម។៌ 

ផ�លក់ែន�ង្របតបិត�កិារ នងិែថទំាែដលមានសមត�ភាពទទួល សាកល្បង 
កៃ្រមេជងីសារ រក�ទុក ែថទំា នងិដាកព់្រងាយយានជនំះិ 
េដមី្បគំីា្រទដលក់្រមតិេសវាកម�ែដលមានបណំងស្រមាបក់ារព្រងីក្របព័ន�ផ�ូ វរ
ថេភ�ងីធុន្រសាល។

បេង�ីតកែន�ង្របតបិត�កិារនងិែថទំាែដលគំា្រទេសវាកម�ផ�ូ វែដករថេភ�ងីក�ុង្រក�ងប្
រកបេដាយ្របសទិ�ភាព នងិអាចទុកចតិ��ន 
នងិកាតប់ន�យៃថ�េដមី្របតបិត�កិាររបស្់របព័ន�។

��ែរណ��សំហគមន៍េ����ន់មតិ��
����រណះ  
មតិ������រណះ ផ�ល់ឱ��សេដើម�ីេរៀនែស�ងយល់ 
និងផ�ល់េ��បល់េលើគេ���ង េអេវុ ើេរ�ទឡីង េអជេស�នសីន Everett Link 
Extensionក��ង��ររ�ពឹងទុកៃនដំេណើរ��ររ��យ��រណ៍ផលប៉ះ��ល់បរ����
ន អ៊���យេអស(EIS)។ ក��ងអំឡ�ងេពលេនះេ��នេ�តនសុទី  Sound 
Transit កំពុងែស�ងរក��រប���លមតិពី����រណៈជន កុលសម�ន័� 
និង���ក់��រ������េ�ច ើន។មតិ������រណះកំពុងេកើតេឡើងេ��ក��ង��រអ
នុេ��ម��មច�ប់េ��លនេ����យបរ����នរបស់រដ� State 
Environmental Policy Act (SEPA)។ Sound Transit េ��នេ�តនសុទី   
គឺ�����ក់��រ��មុំខេ���ម��រ�គប់�គងរបស់ េអសអ៊�ភីេអ SEPA ។ 
��រប���លេលើជេ�មើសេដើម�សិីក�េ��ក��ង អ៊���យេអស EIS 
និងខ�មឹ��រៃន��រវ���គ�តវូ��នេគ���គមន៍។

េ��យែផ�កេលើមតិែកលម�ែដល�បមូល��ន��មរយៈដំេណើរ��រអភិវឌ�ជម្
េរើស និងរយៈេពលៃន��របេ��ញមតិ �កមុ�បឹក�ភិ��លេ��នេ�តនសុទី 
Sound Transit នឹងកំណត់ជ េ�មើសេដើម�សិីក�េ��ក��ង អ៊���យេអស EIS 
រួម��ងំជេ�មើសែដលេពញចិត�ស���ប់ផ��វ និង���នីយ៍។ 
ជេ�មើសជំនួសែដល Sound Transit េ��នេ�តនសុទី   នឹងសិក�េ��ក��ង 
ឯក��រ���ង អ៊���យេអស EISនឹងឆ�ង��ត់��រវ���គលម�តិ 
��មួយនឹងឱ��ស��េពលអ��គតស���ប់មតិ����រណៈ។ ដំេណើរ��រ 
អ៊���យេអស EIS ទំនង��នឹងចំ��យេពល�បែហល���ំ���ំេដើម�បី��ប់។ 

ផ�ល់េស��កម�ដឹកជ���នផ��វរថេភ�ើងែដល��នគុណ��ពខ�ស់ រហ័ស គួរឱ�ទុកចតិ� 
��ចចូលដេំណើរ��រ��ននិង��ន�បសិទ���ពដល់សហគមនេ៍��ក��ងតំបន�់ចកគម្
េ��ង ដូចែដល��នកំណត�់�មរយៈដេំណើរ��រេរៀបចែំផន��រក��ង�សុក 
និងឆ��ះប���ំងេ��ក��ងែផន��រ ST3 Plan ។

ែកលម���រចល័តក��ងតំបនេ់��យ��របេង�ើន��រត���ប់និងសមត���ពេ��ក��ងតំបន់ច្
រក េអេវុើេរ�ទឡីង េអជេស�នសីន Everett Link Extension ពីឡីនវ�ូទ 
សុីធីសិនេថើ ឡីងLynnwood City Center Link េ����ន់តំបន�់��នីយ៍ េអេវុើេរ�ត 
Everett Station េដើម�ីបំេពញត�មូវ��រដឹកជ���នែដល��នេ���ងទុក។

អនុវត��បព័ន�ែដល��ចេធ�ើេ����ន��មលក�ណៈបេច�កេទស និងហិរ��វត�� 
េដើម�ី��ងសង់ េធ�ើ�បតិបត��ិ�រ និងែថ��ំ។

ព�ងីក��រចល័តស���ប់អ�ករស់េ����ម�ចកក��ងតំបន់ និងអ�ក�សុក 
រួម��ំង��រព�ិ�រ��ច�ស់��ស់ស���ប់�ប��ជនែដលពឹងែផ�កេលើ��រឆ�ង��ត់េនះ 
ែដល��ន ចំណូល��ប និងចំនួន�ប��ជនែដល��នអ���តិច។
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ផល្ វូជនំ សួ 

Everett Link Extension

រថភល្ ើងកន្ងុករ្ងុឡ ងី Link 

ជមរ្ ើសជនំ សួសថ្ានយី៖៍ OMF 

កនល្ែងជនំ សួកនល្ែង OMF North 

សេវាកមម្ផស្េងទៀត។ 
Link តំណភ្ជាប់ 2 និង 3 ខ្សែ 
(នាពេលអនាគត)
Stride  ស្រាយដិផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន 
ខ្សែអេសធូ S2 : Lynnwood – Bellevue 
(នាពេលអនាគត) 

Sounder N ខ្សែ: Everett – Seattle 
(បច្ចុប្បន្ន) 

ស្ថានីយ៍ដែលមានស្រាប់ 

Edmonds

Mukilteo

មត�ិ�����រណះនឹង�តូវ��នទទួលយករហូតដល់ៃថ�ទី 10 ែខមី��

Kathy Fendt 
Sound Transit

        401 S. Jackson St. 
        Seattle, WA 98104

អ�កបកែ�ប 800-823-9230
Español    Tagalog

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

800-201-4900 / TTY: 711
អ៊ីែមល៖ accessibility@soundtransit.org



Tiếng Việt

ចូលរមួកចិ�្របជុសំាធារណៈ៖
ៃថ�ពុធ ទ ី15 ែខកុម�ៈ េវលាេមា

៉
ង 5:00 - 7:30 យប់

អាហារដា� ន Cascade High School, 801 E. Casino
Rd. Everett, WA 98203

អុែីមល everettlinkcomments@soundtransit.org
ទុកសារជាសេំឡងេ� 425-492-7218
េផ�ីលខិតិេ� Everett Link Extension

អីុែមល everettlinkcomments@soundtransit.org 

េគ���េងនះ�តូវ��េរ��យ��ែរត
ការកកស�ះផ�ូ វរា�ំៃរ �េ�េលផី�ូ វជាតេិលខ 5 Interstate 5 នងិ State Route 99  - 
ផ�ូ វហាយេវចម្បងចនួំនពីរែដលតភា� បស់ហគមនត៍ាម្រចកក�ុងតបំន ់- 
ពន�រេពលអ�កេធ�ដីេំណីរនាេពលបច�ុ ប្បន�េនះរមួទំាងអ�កែដលេ្រប្ីរ�សម់េធ��យធ
◌�ើ ដេំណីរ នងិេធ�ឱី្យថយចុះភាពេជ�ជាកៃ់នេសវារថយន�្រក�ងឆ�ងកាត្់រចកក�ុងតបំន ់
ជាពិេសសក�ុងអឡុំងេពលេធ�ដីេំណីរ។

សា� នភាពរា�ំៃរ � នងិអនថ់យទំាងេនះ ្រត�វ�នេគរ �ពឹងថានងឹបន�កានែ់តអា្រកកេ់�ៗ 
េ�េពលែដលចនួំន្របជាជន នងិការងារក�ុងតបំនេ់កនីេឡីង។

្រក�ម្របកឹ�តបំន ់Puget Sound Regional Council 
(អង�ការេរ�បចែំផនការទ្ីរក�ងក�ុងតបំន)់នងិែផនការក�ុងតបំនអ់ពំាវនាវឱ្យមានការឆ�ង
កាតែ់ដលមានសមត�ភាពខ�សេ់�ក�ុង្រចកក�ុងតបំន ់្រសបតាម Puget Sound 
Regional Council’s VISION 2050 នងិែផនការ Sound Transit’s 
Regional Transit Long-Range Plan.។

អ�ក្រស�ក នងិសហគមនៃ៍នេខានធ ីSnohomish 
រមួទំាងអ�ក្រស�កែដលពឹងែផ�កេលកីារេធ�ដីេំណីរឆ�ងកាតន់ងិ្របជាជនែដលមានចណូំ
លទាប ឬ្របជាជនែដលមានអ្រតាតចិ ្រត�វការការចលត័ក�ុងតបំនរ់យៈេពលែវង 
នងិការតភា� បព់ហុមុខងារដូចែដល�នអពំាវនាវេ�ក�ុងច�ប្់រគប្់រគងកេំណីនរដ�វា�សុី
នេតាន Washington State Growth Management Act.។

ែផនការថា� កត់បំន ់នងិក�ុងតបំនអ់ពំាវនាវឱ្យមានការបេង�ីនដង់សុេីតលេំ�ដា� ន 
នងិ/ឬការងារេ� នងិជុវំ �ញសា� នយីែដលមានសមត�ភាពខ�ស ់
នងិជេ្រមសីេកនីេឡីងស្រមាបក់ារចូលេ្របពីហុម៉ូ ឌុល។

េគាលេ�បរ �សា� ន នងិនរិន�រភាពៃនរដ� នងិតបំន ់
ដូចែដល�នបេង�ីតេឡីងេ�ក�ុងច�បរ់បសរ់េដ�វា�សុនីេតាន Washington 
នងិប��ូលក�ុង Puget Sound Regional Council’s VISION 2050 
នងិែផនការដកឹជ��ូនក�ុងតបំន ់Regional Transportation Plan 
រមួមានការកាតប់ន�យការបភំាយឧស�ន័ផ�ះក��កេ់ដាយផ�លអ់ាទភិាពដលក់ារវ �នេិយាគ
េលកីារដកឹជ��ូនែដលកាតប់ន�យចនួំនមា

៉
យលែ៍ដល�នេធ�ដីេំណីរ។

្របព័ន�ក�ុងតបំនប់ច�ុ ប្បន�ខ�ះកែន�ង្របតបិត�កិារ នងិែថទំាែដលមានសមត�ភាព្រគប្់រគាន ់
នងិទតំីាងសមរម្យ េដមី្បគំីា្រទដល្់របតបិត�កិាររយៈេពលែវង្របកបេដាយ្របសទិ�ភាព 
នងិអាចទុកចតិ��នស្រមាបក់ារព្រងីកផ�ូ វរថេភ�ងីក�ុង្រក�ងេពញ្របព័ន� 
រមួទំាងដណំាកក់ាលបនា� បៃ់នការព្រងីកផ�ូ វរថេភ�ងីក�ុង្រក�ងេ�ក�ុង Snohomish នងិ 
King Counties ។

ការែថទំាផ�ូ វរថេភ�ងីក�ុង្រក�ងថ�នីងិសមត�ភាពផ�ុក្រត�វមានជាមួយនងឹេពលេវលា្រគប្់រគា
នេ់ដមី្បទីទួលយកការដកឹជ��ូន នងិប��ូនយានជនំះិថ� ី
េដមី្បបីេំពញត្រម�វការព្រងីកចនួំនរថយន�ឲ្យ�នេ្រចនីនងិរក�ទុកយានជនំះិែដលមាន
្រសាប ់ខណៈែដលយានជនំះិថ�្ីរត�វ�នសាកល្បង នងិេរ�បច។ំ

តាម េយងី:

េរប�បប�ូ�នមតិែកលម�របស់អ�ក។ 
អនឡាេញ� everettlink.participate.online ចូ 
លរួមការរបជុ ំសាធារណៈ��មេអ�កង់៖
ៃថ�អ���រ ទី7 ែខកុម�ៈ េវ��េ��៉ង 5:30-7:30យប់
ៃថ�ពុធ ទី០១ ែខមី�� េវ��េ��៉ង ១១:៣០-១:៣០ រេសៀល

ផ�ល់មតេិ��េលើផ��វ ���នីយ៍ និង�បតិបត��ិ�រ និងកែន�ងែថ��ំកែន�ងជំនួស 
េដើម�ីសិក�បែន�ម។
ផ�ល់មតេិលើតំបនៃ់នបរ����នធម���តិ និងសំណង់ 
េដើម�ី��យតៃម�េ��ក��ងេសចក��ី��ង Draft EIS ។
ផ�ល់មតកិ��ងេសចក�ែីថ�ង��រណ៍ Purpose and Need Statement។
សូមចំ��ំ�� មត�ិ�����រណៈៃន��របេ��ញមតិ 
គឺ��កំណត�់������រណៈ។ �បសិនេបើអ�កផ�ល់ព័ត�៌�ន���ល់ខ��ន 
����ច��នប���ញ������រណៈ 
ឬេ��ះពុម�េ��ក��ងឯក��រគេ���ង��េពលអ��គត។

ព័ត�៌�នក��ងជេ�មើសទ�មង់ជំនួស៖
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