Giảm bớt tình trạng tắc nghẽn đường hỏa xa >>

Dự Án Đường Vòng
Point Defiance

T

ắc nghẽn vận chuyển, đường
cong chật hẹp, lở đất và
đóng mở cầu nâng tất cả
đều làm chậm trễ các chuyến
tàu hỏa Amtrak Cascades. Đối
với hành khách, điều này có
nghĩa là lỡ chuyến xe ở các trạm
nối, lỡ hẹn và mất đi thời gian
dành cho gia đình và bạn bè.
Tuyến đường hỏa xa dành cho
hành khách nội địa được đề
xuất sẽ mở rộng chỗ cho Amtrak
Cascades để có thể bổ sung thêm
các chuyến tàu hỏa hàng ngày,
và giảm bớt thời gian đi lại bằng
cách loại bỏ tình trạng chậm trễ.
Tin tức dự án
www.wsdot.wa.gov/projects/
rail/pnwrc_ptdefiance
Tin tức về chương trình Hỏa
Xa Cao Tốc Cascades
www.wsdot.wa.gov/passengerrail

Đường Vòng Point
Defiance

Dịch vụ Amtrak Cascades®
thường xuyên hơn, chắc
chắn hơn và nhanh hơn

Lịch trình & vé tàu hỏa
www.amtrakcascades.com
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>> Chắc chắn hơn >> Nhiều chuyến tàu hỏa hơn >> Các chuyến đi nhanh hơn
DỰ ÁN ĐƯỜNG VÒNG POINT DEFIANCE

Dự án này nằm ở đâu?

Ruston

Dự án Đường Vòng Point Defiance đề
xuất việc định tuyến lại các chuyến tàu
hỏa hành khách từ đường chính của
Hệ Thống Hỏa Xa BNSF chạy gần Point
Defiance đến đường hỏa xa hiện tại chạy
qua phía nam Tacoma, Lakewood, Joint
Base Lewis-McChord, và DuPont.

16
Puget Sound

Tuyến Đường
Hiện Tại

Tại sao cần định tuyến lại để
tàu hỏa chạy cách xa khu vực
phong cảnh gần mặt nước?

•

Năm giao điểm trên mặt bằng
được xây dựng lại với hệ thống
cảnh báo và tín hiệu cao cấp

•

Trạm hành khách Amtrak mới
trong phạm vi Freighthouse
Square, nơi Sound Transit hiện
đang điều hành Trạm Tacoma
Dome cho các chuyến tàu
hỏa hành khách Sounder

Tình Hình Dự Án:

Lakewood

Đến Olympia
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Lợi Ích
• Thêm hai chuyến khứ hồi giữa
Seattle và Portland, tổng cộng tất
cả là sáu chuyến

Công Trình Đầu Tư
Tiểu bang Washington đang phân
phát gần $800 triệu trong ngân quỹ cải
thiện hệ thống hỏa xa do liên bang tài
trợ bằng cách sử dụng các khoản trợ
cấp cho hệ thống hỏa xa cao tốc do
Federal Railroad Administration (Nha
Quản Trị Hệ Thống Hỏa Xa Liên Bang)
quản lý.  Đường Vòng Point Defiance
là một dự án trong chương trình đó.

l

WSDOT

Thông Tin Về Americans with Disabilities Act (ADA – Đạo Luật Người Hoa Kỳ
Khuyết Tật): Các tài liệu có thể được cung ứng dưới những hình thức khác cho những
người khuyết tật bằng cách gọi Shawn Murinko ở số điện thoại 360-705-7097 hoặc gửi
điện thư đến murinks@wsdot.wa.gov. Những người khiếm thính có thể liên lạc Office
of Equal Opportunity (Văn Phòng Bình Đẳng Cơ Hội) qua Dịch Vụ Tiếp Âm Tiểu Bang
Washington ở số 7-1-1.

Giảm bớt thời gian đi lại

•

Cải thiện tính năng đúng giờ

Để biết tin tức về những cuộc họp
công cộng sắp tới và những cách
thức khác để cho biết nhận xét,
hãy vào trang mạng:
www.wsdot.wa.gov/Projects/
Rail/PNWRC_PtDefiance.

Tiểu Bang Washington và Oregon
và Amtrak cùng bảo trợ cho Amtrak
Cascades, một dịch vụ trong vùng
dài 466 dặm, hoạt động giữa
Eugene, Ore. và Vancouver, B.C.

Hoàn thành: mùa thu năm 2013

•

Ý kiến đóng góp của
quý vị rất quan trọng.

Ngân Quỹ Cho Hệ Thống Hỏa Xa
Cao Tốc Của Liên Bang: $89.1 triệu

Melanie Coon
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New Bypass
Route
Tuyến
Đường
Vòng
Được Đề Xuất

DuPont

Công trình môi trường

Thông Tin Liên Lạc

Đến Seattle

5

Steilacoom

Thật khó chối bỏ vẻ đẹp phong cảnh của
tuyến đường gần mặt nước xung quanh
Point Defiance, nhưng tuyến đường tàu
hỏa đó bị tắc nghẽn với gần 50 chuyến tàu
hỏa chuyên chở hàng ngày và rất dễ xảy ra
tình trạng lở đất và những hư hại khác.

Thông tin chi tiết
• Đường rầy mới và được nâng
cấp trên một đoạn đường dài
14.5 dặm dành riêng cho tuyến
đường tàu hỏa hành khách nằm
kế đường rầy chính hiện đang
được Sound Transit xây dựng

Tacoma

Thiết kế dự án

Hoàn thành: mùa đông năm 2015

l

360-705-7905

l

Công trình xây dựng dự án

Hoàn thành: mùa xuân năm 2017

CoonM@wsdot.wa.gov

Công Bố Tiêu Đề VI: WSDOT bảo đảm tuân hành đầy đủ Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền
Năm 1964 qua việc ngăn cấm tình trạng phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn
gốc quốc gia hoặc giới tính khi cung ứng các phúc lợi và dịch vụ từ các chương trình và hoạt
động do liên bang trợ cấp. Mọi thắc mắc về Chương Trình Tiêu Đề VI của WSDOT, xin liên lạc
Jonté Sulton ở số điện thoại 360-705-7082 hoặc gửi điện thư đến SultonJ@wsdot.wa.gov.

