
Sound Transit tiến hành trong Chiến dịch Thư điện tử lần thứ tư 

Trạm đường hầm 4th Ave tránh các tác động của đại lộ 5th Ave! 

 

Giữ lại CID! Chia sẻ thông tin này với gia đình, bạn bè, hàng xóm và các mạng. 

4th Ave. South là vị trí tốt nhất cho một nhà ga đường sắt mới: 

 

● Kết nối Pioneer Square, CID, Beacon Hill & các thành phố phía đông, phía nam đến sân bay và phía bắc đến 

Everett 

● Cung cấp khả năng tiếp cận đường sắt trực tiếp tới CID, mang lại cơ hội kinh tế cho các doanh nghiệp CID và dễ 

dàng tiếp cận cho cư dân, nhân viên, chủ doanh nghiệp của CID 

● Kết nối cư dân & doanh nghiệp CID với phần còn lại của thành phố, bất cứ nơi nào có đường sắt 

● Cho phép mọi người dễ dàng truy cập, mua sắm và ăn uống trong CID 

Sound Transit đang làm việc để cải thiện tình hình của Đại lộ số 4: 

 

● Cải thiện lưu lượng giao thông, tiếp cận các tòa nhà & doanh nghiệp 

● Rút ngắn thời gian thi công 

● Làm việc với Thành phố trên cầu cạn 4th Ave., 2nd Ave. Extension, xây dựng lại cầu Jackson và Main Street 

đồng thời để giảm thiểu sự gián đoạn xây dựng đối với Chinatown, Japantown và Little Saigon 

Các tùy chọn phía bắc CID và phía nam CID sẽ: 

 

● Cô lập cư dân và làm tổn hại đến triển vọng kinh doanh 

● Đòi hỏi đi bộ và di chuyển dài gây tổn hại không công bằng cho người da màu và người khuyết tật 

Cách viết Email của bạn; Sound Transit chấp nhận tiếng Hoa, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác: 

 

1. Bắt đầu bằng việc gửi tới các Thành viên Hội đồng Sound Transit và Thành viên Hội đồng Thành phố Seattle 

2. Yêu cầu họ chọn Đại lộ số 4 làm phương án thay thế ưu tiên. 

3. Chọn 2 hoặc 3 lý do từ danh sách gạch đầu dòng ở trên. 

4. Kết luận: nói với Sound Transit: Tiến hành trên Đường số 4 và loại bỏ phương án Đường số 5. 

 

Gửi email tới Sound Transit Board: emailtheboard@soundtransit.org và 

 

Hội đồng thành phố Seattle: council@Seattle.gov 

 

CC: Nicole.kistler@seattle.gov; elliot.helmbrecht@seattle.gov 

 

Truy cập Bản kiến nghị “Move Forward on 4th” và ký tên tại: https://chng.it/5qMfLLBD 

 

Cảm ơn. 

 

Transit Equity for All (TEA) tại https://transitequityforall.org/ 

mailto:emailtheboard@soundtransit.org
mailto:council@Seattle.gov
mailto:Nicole.kistler@seattle.gov
mailto:elliot.helmbrecht@seattle.gov
https://chng.it/5qMfLLBD

