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Metro បកែ្របស�� រៈរបស់ខ� �ន េ����េផ្សងេ្រចើនេទៀត េដើម្បជួីយមនុស្ស ែដលជ�ំញ��អង់

េគ�សរបស់េគេ��នក្រមិត។ ជួន�ល �របកែ្រប �ចនឹង�ត់បង់ខ� ឹម�រខ�ះ ពីន័យេដើម។ ដូេ�� ះ

េហើយ, Metro មិន�ច��សុ្រកឹត�ព ដល់អត�បទបកែ្របេឡើយ។ េបើេ�្រតង់��នចម�ល់, សូម

េ�ងេ�អត�បទ���អង់េគ�ស ែដល�អត�បទផ� �វ�រៃនរ�យ�រណ៍ EIR។ 
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 ES-i 

ES.0 េសក�សីេង�ប្របតិបត� ិ

ES.1 េសចក� ីែណ� ំ
��� ធរដឹកជ�� �ន Metropolitan Transportation Authority (Metro) ្រប�េំ�នទី អិលេអ កំពុងែត
�ក់េស� ើគេ្រ�ង�� នីយ៍ Link Union Station (Link US or project) េដើម្បែី្របស្រម�ល�� នីយ៍ Los 
Angeles Union Station (LAUS) ពី�� នីយ៍ែដល�ន “ែខ្សផ� �វកន� �យ” េ���� នីយ៍ “ែខ្សផ� �វរត់�ត់” 
�មួយនឹងទី្របជុអំ�កដំេណើរថ�ីមួយ ែដលនឹងបេង� ើន្របសិទ��ពរបស់�� នីយ៍ ស្រ�ប់េឆ� ើយតបេ� នឹង
កំេណើនៃនេសចក� ី ្រត�វ�រែផ�កដឹកជ�� �នេ�ក� �ងភូមិ�គ �អ�គត។ 

រ�យ�រណ៍ស� អំីពី�រប៉ះ�ល់បរ ��� ន (EIR) មួយេនះ ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង្រសប�មច�ប់គុណ�ព
បរ ��� នរដ��លីហ� រ�៉ (CEQA) ) Public Resources Code (PRC) Section 21000 et seq. និងែខ្ស
ប�� ត់ែណ�ំ CEQA (Section 15000 et seq.), ដូចែដល�ន្រប�សេ�យដឹងេ�យ �� ក់ធន�ន
�លីហ� រ�៉ និង�រ ��ល័យអភិ�លរដ�ែផ�ក ែផន�រ និង្រ�វ្រ�វ (OPR)។ េ�លបំណងរបស់ឯក�រ
បរ ��� នេនះ គឺេដើម្ប ី �ត្រត�ងលទ��ពៃនផលប៉ះ�ល់ ែដល�ប់�ក់ព័ន�  នឹងគេ្រ�ងែដល�ន
�ក់េស� ើ។ 

ES.2 ទី�ងំគេ្រ�ង និងតំបនស់ិក� 
LAUS ស� ិតេ�  800 Alameda Street ក� �ងទី្រក �ង Los Angeles, California។ LAUS �� ប់េ�យ US-
101 េ��ងត្ប� ង, Alameda Street េ��ងលិច, Cesar Chavez Avenue េ��ងេជើង, និង Vignes 
Street េ��ងេកើត។ របូ�ព ES-1 តំ�ងទី�ំងភូមិ�គ និងបរ �េវណទូេ�ៃន LAUS។ 

របូ�ព ES-2 តំ�ងតំបន់សិក� ែដលហុ៊មព័ទ� វ ��ល�ពៃន�រសិក�បរ ��� ន ែដល�ប់�ក់ព័ន�នឹង
លទ��ពៃន�រប៉ះ�ល់�� ល់, ្របេ�ល, ឬ ត�� �លំ�ប់ ពី�រអនុវត�គេ្រ�ង។ តំបន់សិក��នបូក
ប�� �ល ៣ ែផ�ក (ែផ�ក 1៖ ែផ�កបំពង់ក, ែផ�ក 2៖ ែផ�កទី្របជុជំន, និង ែផ�ក 3៖ ែផ�ករត់ឆ�ង�ត់)។ 
លក�ខ័ណ� មន្រ�ប់េ�ក� �ងែផ�កនីមួយៗ ្រត�វ�នសេង�បេឡើងពីេជើង េ�ត្ប� ង ដូច�ងេ្រ�ម។ 

• ែផ�ក 1: ែផ�កបំពងក់ – ែផ�កមួយេនះ ែដល្រត�វ�នេគ�� ល់� បំពង់ក LAUS គឺ�ប់ប�� �ល
តំបន់�ងេជើងៃនមូល�� ន, ពី Main Street េ��ងេជើង េ� Cesar Chevaz Avenue េ�
�ងត្ប� ង។ េ�ក� �ងែផ�កបំពង់ក, រថេភ� ើង�ងំអស់ែដលមកដល់ និង�កេចញ ្រត�វឆ�ង�ត់ 
ផ� �វែខ្ស�មុំខ ៥ ែខ្ស េចញចូល�� ផ� �វែដក, េលើកែលងែតទី�ំងមួយ ែដលស� ិតេ�ជីត�� ន 
Vignes Street ែដលផ� �វែខ្ស្រត�វ�នបន�យ្រតឹម ផ� �វែខ្ស�ន�មុំខ ៤។ បច� �ប្បន�េនះ, �រែថ�ំ
ផ� �វែខ្សពិេសស គឺ�នផ្សេំ�យពហុផ� �វបត់េចញ និងតំណផ� �វែខ្សបំែបកេទ� (double-slip 
switches) េ្របើេ� ក� �ង្រចកបំពង់ក ស្រ�ប់ប�� េ�យរថេភ� ើងេចញនិងចូល េ��ន់ផ� �វែខ្ស
ចំណត�ន្រតឹម្រត�វ�ម�រកំណត់។ 

• ែផ�ក 2: ែផ�កទី្របជំុជន – ែផ�កមួយេនះ គឺពីចេ�� ះ Cesar Chavez Avenue និង US-101 ្រពម
�ងំ LAUS, �� ផ� �វែដក, Garden Tracks (ផ� �វែខ្សចុងកន� �យ ែដលេគចតរថេភ� ើង និងរថយន�
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 ES-ii 

ឯកជន, ស� ិតេ��ងេជើងបន� ិចពី មូល�� ន េហើយ�ប់េ�នឹងមគ� � េទសក៍ផ� �វ��ស Gold 
Line), អ�រ្រចក�ងេកើត, អ�រ�ត់ែចង �មួយនឹងតំបន់ចំណត�ងេលើដី និង វ �ថីចំហ, 
�លរង់�ំ/ទិញសំបុ្រត និង្រចកផ� �វអ�កេដើរ �មួយនឹងផ� �វជំ�ល និងជេណ� ើរ �� ប់ពីេ្រ�ម�� ផ� �វ
ែដក។ 

• ែផ�ក 3: ែផ�កផ� �វរត់�ត ់ – ែផ�កមួយេនះ គឺេ��ងត្ប� ង�� នីយ៍ LAUS និង�តសន� ឹង 
េកើត/លិច ពី Alameda Street េ�េឆ�រ�ងលិចៃនទេន�  Los Angeles និង េជើង/ត្ប� ង ពី Keller 
Yard េ� Control Point Olympic។ ែផ�កមួយេនះ �ប់ប�� �ល�ងំ US-101, រេបៀង Commercial 
Street/ Ducommun Street, �� ែថ� ំMetro Red និង Purple Lines (Division 20 Rail Yard), 
BNSF West Bank Yard, Keller Yard, ប�� ត់ផ� �វែខ្សធំ េ�េឆ�រ�ងលិចៃនទេន�  Los Angeles, 
ពី Keller Yard េ� Control Point Olympic, និង “ផ� �វែខ្ស�ំមុខ Amtrak” ត�� ប់ ប�� ត់ផ� � វែខ្ស
�មួយនឹងអ�រែថ� ំAmtrak ៃន្រក �ង Los Angeles។ �ណិជ�កម�េ�ក� �ងតំបន់ ផ� �វែខ្សរត់�ត់ 
�គេ្រចើនគឺ�ក់ទង�ងែផ�ក ឧស�ហកម� និង េ�ងច្រក។ 

តំបន់សិក�គេ្រ�ង�នប�� ញ វ �ថែីស� កស� ះ �ប់�ំងពីផ� �វធំៗ ដល់ វ �ថ�ីម្រក �ង។ ផ� �វេបើកបរែដលស� ិត
េ�ក� �ងតំបន់សិក�គេ្រ�ង គឺ�ន ផ� �វ�នបឺស El Monte, US-101, Bolero Lane, Leroy Street, 
Bloom Street, Cesar Chavez Avenue, Commercial Street, Ducommun Street, Jackson Street, 
East Temple Street, Banning Street, First Street, Alameda Street, Garey Street, Vignes Street, 
Main Street, Aliso Street, Avila Street, Bauchet Street, និង Center Street. 

ES.3 ទិដ��ពទូេ�ៃនគេ្រ�ង 
ស�ស�ពៃនគេ្រ�ងែដល�ន�ក់េស� ើ ្រត�វ�នសេង�បពី េជើងេ�ត្ប� ង ក� �ងរបូ�ពតំ�ង Figure 
ES-3 ដូច�ងេ្រ�ម។ 

• បំពងក់ និង�� ផ� �វែដកេឡើងខ�ស់ – គេ្រ�ង�ក់េស� ើ �ន�ប់ប�� �ល�ងំស�� រៈេដើម�ងេ្រ�ម 
និងកំែណលម�រច�សម�័ន�  ក� �ងែផ�ក ១ ៃនតំប់សិក�គេ្រ�ង (ែផ�ក បំពង់ក) េដើម្បបីេង� ើន�រ
េឡើងខ�ស់ ៃនផ� �វែខ្សេ�� ះេ��ន់�� ផ� �វែដក។ គេ្រ�ង�ក់េស� ើ �ន�ប់ប�� �ល�របែន�មផ� �វែខ្ស
�មុំខថ�មួីយ េ�ក� �ងែផ�កបំពង់ក េដើម្បេី�យ�នផ� �វែខ្ស�មុំខចំនួន ៦ េដើម្បសី្រម�លដល់
្របតិបត� ិ�រែកលម� ស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�ផ� �វែដក (Metrolink/Amtrak) ្រប�ភូំមិ�គ/អន�រ្រក �ង 
និងស្រម�លដល់្របព័ន�ផ� �វែដកេល្ប�នេលឿន ែដល្រត�វ�នេរៀបែផន�រមុន េ�ក� �ង�រត្រមង់ផ� �វ
ែខ្សរ�ែលក�� ។ រថេភ� ើងភូមិ�គ/អន�រ្រក �ង និង HRS នឹងែចករ�ែលកផ� �វែខ្ស�មុំខ ២ែខ្សេ�
�ងលិច េ�ក� �ងែផ�កបំពង់ក។ �� ផ� �វែដក នឹង្រត�វ�នេលើកកំពស់្រប�ណ ១៥ ហ� �ត។ 
មូល�� នថ�សី្រ�ប់អ�កដំេណើរ និងឃ� � ប�លក�ណៈបុគ�ល នឹង្រត�វ�នសង់ េ�េលើ�� ផ� �វែដក 
ែដល្រត�វ�នេលើកេ�យខ�ស់, �មួយនឹង�រសន�ត់ដ៏សំ�ន់� េហ�� រច�សម�័ន�មូល�� ន និង
�តុច�ចរណ៍ប�្ឈរ (VCEs) (ជេណ� ើរ, ជេណ� ើរយន� , ជេណ� ើរេ�ង) ែដល�ប់�ក់ទង នឹង្រត�វ�ន
ែកែ្របេ�េពលេ្រ�យ េដើម្បសី្រម�ល្របព័ន�  HSR ែដល្រត�វ�នេរៀបែផន�រទុកមុន។ �� នផ� �វ
ែដក ែដល�ន្រ�ប់េ�ក� �ងែផ�កបំពង់ក េ� Vignes Street និង Cesar Chavez Avenue 
នឹង្រត�វ�នសង់េឡើង វ �ញ។ �ងេជើងៃន Control Point Chavez, គេ្រ�ងេស� ើក៏�ន�ក់ប�� �ល
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 ES-iii 

ផងែដរ នូវ�របេង� ើនសុវត� ិ�ព េ�កែន�ងឆ�ង�ត់ថ�ល់េស� ើដី េ� Main Street េលើេឆ�រ�ង
េកើតៃនទេន�  Los Angeles (រ�ំង្រទ�ងផ� �វ, �រគូសប�� ត់ផ� �វេឡើង វ �ញ, ស�� , និង្របព័ន�្រចក
�� រស្រ�ប់េថ�ើរេជើង និងរថយន�) េដើម្បសី្រម�លដល់�រអនុវត�មណ� ល�� ត់�អ�គត េ�យ្រក �ង 
Los Angeles។ 

• ទី្របជំុជន�ងេលើ �មួយនឹងផ� �វឆ�ង�តព់្រងីកថ�ី – គេ្រ�ងេស� ើ �នប�� �ល ទី្របជុជំន�ន់
�ងេលើ �មួយនឹងផ� �វឆ�ង�ត់ព្រងីកថ� ីក� �ងែផ�ក ២ ៃនតំបន់សិក�គេ្រ�ង (ែផ�កទី្របជុជំន)។ 
ទី្របជុជំន�ន់េលើ ែដល�នផ� �វឆ�ង�ត់ព្រងីកថ�ី នឹង�ន�ក់បែន�មលំហស្រ�ប់ច�ចរណ៍
អ�កដំេណើរ, កែន�ងរង់�,ំ មុខ�រជំនួយ (�រេ្របើ្រ�ស់ែផ�ក�ងេ្រ�យផ�ះ, �ត់ែចងអី�� ន់, 
។ល។), េស�លក់�យែផ�កេធ� �ដំេណើរ, �រេ្របើ្រ�ស់�រ ��ល័យ/�ណិជ�កម�, និងលំហេបើកទូ�យ 
និងទី�ន។ ទី្របជុអំ�កដំេណើរថ�ី នឹងបេង� ើតឱ�ស េ�យ�នលំហ�ងេ្រ� ែដល�នលក�ណៈ
�សហគមន៍ និងេធ� �េ�យ�ន់ែតល� េឡើង ស្រ�ប់ពលរដ��េមរ ��ំង ្រសបនឹងច�ប់�ចេចញ
ចូល�នស្រ�ប់ជនពិ�រ (ADA) េ��� នីយ៍ LAUS។ ទី្របជុអំ�កដំេណើរមួយែផ�ក ែដល្រត�វ�ន
េលើកេ�យខ�ស់េ�ះ នឹងស� ិតេ�ពីេលើ�� ផ� �វែដក �នកំពស់្របែហល� ៩០ ហ� � ពីេលើ�ន់ែដល
�ន្រ�ប់ �មួយនឹងទី�� េ��ងេកើត និង�ងលិច ៃន�� ផ� �វែដក ែដល្រត�វ�នេលើកេ�យ
ខ�ស់ (East and West Plazas)។ ផ� �វឆ�ង�ត់ព្រងីកថ�ី ស� ិតេ��ងេ្រ�ម�� ផ� �វែដក ស្រ�ប់
ផ�ល់ជេ្រមើសេផ្សង និងផ� �វេធ� �ដំេណើរ�យ្រស�ល បែន�មដល់អ�កដំេណើរ។ េស�លក់សំបុ្រត Amtrak 
និង check-in អី�� ន់ នឹង�នេ�ទី�ំង ២កែន�ង េ�ចុង�ងេកើត និង�ងលិចៃន�� នីយ៍ 
LAUS, េហើយឧបករណ៍ស្រ�ប់�ក់អី�� ន់អ�កដំេណើរ នឹង្រត�វ�នសង់េឡើង េ�ក� �ងផ� �វឆ�ង�ត់
ព្រងីកថ�ី។ ទី្របជុអំ�កដំេណើរ�ងេលើ �ន�ប់ប�� �ល�ងំឃ� � ប ពីេលើ West Plaza ែដលនឹង�ន
កម�ស់ដល់េ� ៧០ ហ� �ត ែដលឃ� � បនីមួយៗ នឹង�តសន� ឹងដល់េ� ២៥ ហ� �ត ពីេលើមូល�� ន
នីមួយៗ។ �តុច�ចរណ៍ប�្ឈរថ� ី នឹង្រត�វ�នសង់េឡើងេ�ទូ�ងំទី្របជុជំន ែដលនឹងេធ� �េ�យ
្របេសើរេឡើងនូវចល�អ�កដំេណើរ េ�ទូ�ងំ�� នីយ៍ LAUS េ�យ្រសប�ម ច�ប់អ�កពិ�រ ADA 
និង្រកិត្យ្រកមស្រ�ប់�រេចញពីមូល�� ន �ម�រកំណត់ៃនស�គម�តិ�រ�រអគ� ីភ័យ 
(NFPA)។ 

• ផ� �វែខ្សរត�់ត ់– គេ្រ�ង�ក់េស� ើ� ន�ក់ប�� �ល ផ� �វែខ្សរត់�ត់ថ�ី ដល់េ�ចំនួន ១០ (�ប់�ងំ
ផ� �វែខ្សរង�ង់) េ��ងត្ប� ង�� នីយ៍ LAUS ក� �ងែផ�ក ៣ ៃនតំបន់សិក�គេ្រ�ង (ែផ�ករត់�ត់)។ 
ផ� �វែខ្សរត់�ត់ នឹងជួយស្រម�លដល់�រត�� ប់ ស្រ�ប់រថេភ� ើង្រប�ភូំមិ�គ/អន�រ្រក �ង និង
រថេភ� ើង HSR ពី LAUS េ�ប�� ត់ផ� �វែខ្សធំៗ េ�េ្រតើយ�ងលិចស� ឹង Los Angeles។ �� ន�ត់
្រជលង/�ន់ “រមួ�� ” មួយ ពីេលើ US-101 និងទំនប់្រ�ល�ងត្ប� ង US-101, ពី Vignes Street 
េ� Center Street នឹង្រត�វ�នសង់េឡើងក� �ងទំហំទូ�យល� ម ស្រ�ប់្រទ្រទង់េស�ផ� �វែដករត់
�ត់ ្រប�ភូំមិ�គ/អន�រ្រក �ង, និងេស�រត់�ត់�េពលអ�គត ស្រ�ប់្របព័ន�  HSR ែដល្រត�វ
�នេរៀបែផន�រមុន។ 

គេ្រ�ង�ក់េស� ើ ក៏នឹងត្រម�វេ�យែកែឆ�ផងែដរ ដល់ US-101 និង វ �ថ�ីមតំបន់ (�ប់�ងំលទ��ពៃន
�របិទផ� �វ និង�រែកែ្របធរណី); �រែកែ្របេ�េលើមូល�� នផ� �វែដកក្រមិត្រ�ល និងផ� �វែខ្ស Gold Line; 
�រែកែ្របេ�េលើប�� ត់ផ� �វែខ្សធំ េ�េ្រតើយ�ងេកើតស� ឹង Los Angeles; �រែកេ្របើេ�េលើ Keller Yard 
and BNSF West Bank Yard (First Street Yard); �រែកេ្របើែ្របេ�េលើផ� �វែខ្ស Amtrak; ្រចកចូលថ� ីេ�
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�ន់សិទ�ផិ� �វ របស់រថេភ� ើង (ROW); ROW បែន�ម; េស�ថ�ី; �រ�� ស់ទីកែន�ងេស�, �រ�� ស់ជំនួស, និង
�រេ�ះបង់េ�ល; និង�រែកលម�គុណ�ពថ�ីៃន�របង� �រេ្រ�ះទឹក។ 
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Figure ES-1. ទី�ំងគេ្រ�ង និងបរ �េវណភូមិ�គ 
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(ទំព័រេនះ្រត�វ�ន�កេ់�យេ�ទេទេ�យេចត�) 
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Figure ES-2. តំបន់សិក�គេ្រ�ង 
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(ទំព័រេនះ្រត�វ�ន�កេ់�យេ�ទេទេ�យេចត�) 
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Figure ES-3. ស�ស�ពធំរបេសើគេ្រ�ង 
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(ទំព័រេនះ្រត�វ�ន�កេ់�យេ�ទេទេ�យេចត�) 
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ES.4 កម�វត� �គេ្រ�ង 
Metro �នកំណត់កម�វត� �ដូចតេ� ស្រ�ប់អនុវត�គេ្រ�ងែដល�ន�ក់េស� ើ៖ 

• �ត់បន�យឧបសគ�ចល�របស់រថេភ� ើង ែដលប�� លមកពី្របតិបត� ិេ�ផ� �វែខ្សចុងកន� �យ េ�យ
ផ�ល់េស�រត់�ត់ ្រសប�� �មួយនឹង ែផន�រផ� �វែដករដ��លីហ� រ�៉ (California State Rail 
Plan) (Caltrans 2018) និង កម� វ �ធី Southern California Optimized Rail Expansion 
(SCORE)។ 

• ផ�ល់ទី្របជុអំ�កដំេណើរ ែដល្រត�វ�នព្រងីកបែន�ម េ� LAUS ដ�៏ន្របសិទ��ពទំេនើប �មួយ
នឹងចំណុចសុវត� ិ�ពែដល្រត�វ�នែកលម�, លទ��ពេចញចូលស្រ�ប់ជនពិ�រ (ADA), និង
េ្រគ�ងស្រម�លដល់អ�កដំេណើរ។ 

• រច�ផ� �វែខ្ស និងេហ�� រច�សម�័ន� មូល�� ន េ��� នីយ៍ LAUS េ�យ�ំ�ច់ �ចស្រមបដល់
ែផន�រ្របព័ន�  HSR ្រសប�ម California Proposition 1A (High-Speed Rail Act) ែដល្រត�វ
�នអនុម័ត�ច�ប់ក� �ង��  ំ២០០៨។ 

• ែថ�េំស�េធ� �ដំេណើរ/ផ� �វែដក និង�ត់បន�យេ�យេ�តិចបំផុត ចំេ�ះ�ររ��នដល់អ�កេធ� �
ដំេណើរ េ�ក� �ងអំឡ� ងេពល�ងសង់ េដើម្បបីេង� ើនលទ��ព�រ�រេ�យ�នខ�ស់បំផុត។ 

• េចៀស�ង និង�ត់បន�យ �រប៉ះ�ល់េ� េលើធន�នបរ ��� នែដល�យរងទង� ិច េដើម្បបីេង� ើន
លទ��ព�រ�រេ�យ�នខ�ស់បំផុត, �ប់�ងំ, បុ៉ែន�មិនកំណត់, ចំេ�ះធន�ន្របវត� ិ��ស� ។ 

• រមួ វ ��គ�នដល់�រ�ត់បន�យ�របំ�យឧស� ័នផ�ះៃបតង (GHG) និងចំនួនៃម៉ល៍ែដលរថយន�
េបើកបរ (VMT) 

ES.5 Anticipated Agency Involvement  
�� ក់�រ�ងំអស់េ��ងេ្រ�មេនះ ្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹង�ន�រ�ក់ព័ន�  និងក� �ងកំឡ� ងេពលអភិវឌ្ឍ
គេ្រ�ង និង�រ�ងសង់។ 

• Federal Railroad Administration (FRA) 
• California High-Speed Rail Authority (CHSRA) 
• Southern California Regional Rail Authority (SCRRA) 
• California Department of Transportation (Caltrans) 
• Federal Transit Administration (FTA) 
• City of Los Angeles 
• State Historic Preservation Officer (SHPO) 
• City of Los Angeles 
• Los Angeles-San Diego-San Luis Obispo (LOSSAN) Rail Corridor Agency 
• Amtrak 
• California Environmental Protection Agency (Cal/EPA) 
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• California Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA) 
• Native American Heritage Commission (NAHC) 
• California Public Utilities Commission (CPUC) 
• California Department of Toxic Substances Control (DTSC) 
• Regional Water Quality Control Board (RWQCB), Region 4 
• Southern California Association of Governments (SCAG) 
• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) 

ES.6 �តព�កិច� CEQA  និង�� ក់�រទទួល�រៈ្រគប្់រគង 
ព័ត៌�នេ�ក� �ង EIR េនះ �ចនឹង្រត�វ�ន�� ក់�រេផ្សងេទៀត យកេ�េ្របើ�ក់ព័ន�នឹងគេ្រ�ង ែដល
�ន�តព�កិច�េ្រ�ម CEQA, �ប់�ងំ, បុ៉ែន�មិនកំណត់, ចំេ�ះេ�� ះដូចតេ�៖ 

• Caltrans 

• CHSRA 

• SCRRA 

• City of Los Angeles 

CDFW គឺ��� ក់�រ�ន�រៈ្រគប់្រគង្រសប�ម CEQA (Section 15386[a] ៃន ប�� ត់ែណ� ំCEQA) 
្រត�វែតទទួល�ន�រជូនដណឹំង ្របសិនេបើគេ្រ�ង �ន�ក់ព័ន�េ� នឹងម��  និងសត�ៃ្រពក្រម និង
ស� ិតេ�រុក��តិេដើមរបស់រដ�, តំបន់សត�ៃ្រព, និង �រអភិរក្សែផ�កបរ ��� ន។ 

ES.7 េសចក� ីអន�ុ� ែដលរ�ពឹង��ន, សកម��ព�ម�រ វ �និច�យ័, និង�រ
យល្់រពមរបស�់� ក់�រ 

ប�� ត់ែណ� ំ CEQA ត្រម�វ� EIR មួយ្រត�វកំណត់ប�� ត� ិយល់្រពម ែដល្រត�វ�នរ�ពឹងទុក ស្រ�ប់
គេ្រ�ង។ េនះគឺ�ប់ប�� �ល�ងំប�� េី�� ះរបស់�� ក់�រទទួលខុស្រត�វ េ្រ�ពី�� ក់�រ�ំមុខ ែដល�ន
អំ�ចយល់្រពម េ�យេ�ង�ម�រ វ �និច� ័យេ�េលើគេ្រ�ង។ �� ក់�រ�ងំ�យ�ងេ្រ�មេនះ, �៉ង
េ�ច�ស់, ្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹងេ្របើរ�យ�រណ៍ EIR េនះ ស្រ�ប់សកម��ព�ម�រ វ �និច� ័យរបស់េគ 
�ក់ទងនឹងគេ្រ�ង និងស្រ�ប់ដំេណើរ�រអនុ�� ត។ 

• Metro – Metro �នទំនួលខុស្រត�វ ចំេ�ះ�រយល់្រពមែស� ងរក�រណ៍ពិត, �រ្រត�តពិនិត្យេមើល
េលើ�របន� �របន�យ និង�យ�រណ៍កម� វ �ធី (MMRP), េសចក� ែីថ�ងលុបពីេលើ�រពិ�រ�, រមួ�
មួយនឹង�រេធ� �េសចក� ីប�� ក់រ�យ�រណ៍ EIR។ Metro ែដល��� ស់គេ្រ�ង នឹង�នទំនួល
ខុស្រត�វផងែដរ ក� �ង�រ្រគប់្រគង�រ�ងសង់គេ្រ�ង។ 

• Caltrans – Caltrans �នទំនួលខុស្រត�វក� �ង�រេចញ�រអនុ�� តែដល�នលក�ណៈទ្រ�� ន 
ស្រ�ប់េហ�� រច�សម�័ន� ែដល�ន�ក់េស� ើេ�ក� �ង Caltrans ROW។ 
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 ES-xiii 

• City of Los Angeles – ទី្រក �ង Los Angeles �នទំនួលខុស្រត�វែផ�កេធ� �ដំេណើរ�រ ចំេ�ះ
�រែកែ្របេ�េលើែផន�រទូេ��មួយ ែដល�ចត្រម�វ េ�យ�ន�រែកៃឆ� វ �ថ�ីងំ�យ ែដល
�ប់�ក់ទងនឹងគេ្រ�ង និង/ឬ ជ្រមះស�� ត វ �ថ ី េដើម្បកំីណត់�� ក់េឡើង វ �ញ េ�យសម្រសប 
េ�ក� �ងែផន�រចល័ត 2035 (្រក �ង Los Angeles 2015)។ ទី្រក �ង Los Angeles ក៏្របែហល�
ត្រម�វេ�យអ�កេ�៉�រ ែស� ងរក�រយល់្រពម ឬ�រេលើកែលង ចំេ�ះ�រក្រមិតសំេឡងអូ៊អរ
េពលយប់ ក� �ងកំឡ� ងេពល�ងសង់។ �រយល់្រពម ស្រ�ប់�រែកលម��រ�រសីុវ �ល/��រណៈ 
និង/ឬ �រែកែ្របដល់�រកំណត់េពលៃនស�� ច�ចរណ៍ ក៏្របែហល�ត្រម�វេ�យ�នផងែដរ។ 

• CHSRA – CHSRA �នទំនួលខុស្រត�វ ចំេ�ះ�រអនុវត� ្របព័ន�  HSR ែដល�នេ្រ�ងទុក�ម
រយៈែដនកំណត់គេ្រ�ង។ រ�យ�រណ៍ EIR របស់ Link US ស្រមបដល់្របព័ន�  HSR ែដល�ន
េ្រ�ងទុក និងេហ�� រច�សម�័ន�  ែដល�ន�ក់េស� ើ ្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹង្រត�វ�នពិ�រ� 
�ត់ទុកលក�ខ័ណ�  ែដលកំពុងេ�ក� �ងឯក�របរ ��� ន ែដល្រត�វ�នេរៀបចំស្រ�ប់ ែផ�ក
គេ្រ�ង ពី Burbank េ� Los Angeles និង Los Angeles េ� Anaheim។ 

កិច�្រពមេ្រព�ងសហ�រ�គីទីបី នឹង្រត�វបេង� ើតេឡើងរ�ង Metro និង អង��ពច្រម �ះ �ងំ��រណៈ, 
�ងំឯកជន េដើម្បអីនុវត��រែកលម�េហ�� រច�សម�័ន� េផ្សងៗ ែដល�ប់�ក់ទងនឹងគេ្រ�ង។ 

ES.8 េសចក� ីសេង�បៃន�រប៉ះ�ល់ និងមេធ��យបន� �របន�យ 
��ង ES-1 សេង�បអំពី�រប៉ះ�ល់បរ ��� ន ែដល�ក់ទងនឹងគេ្រ�ង, មេធ��យបន� �របន�យ, និង
ក្រមិត�� ក់ៃន�រៈសំ�ន់ ប�� ប់ពី�របន� �របន�យ�ក់ទង នឹងគេ្រ�ងែដល�ន�ក់េស� ើ។ �រ វ ��គ
ពិ�� រៃន្រប�នបទ�ងំេនះ �នផ�ល់ជូនេ�ក� �ង Section 3.2 រហូត Section 3.13 ៃនរ�យ�រណ៍ 
EIRេនះ។ 

ES.9 ផលប៉ះ�លស់ំ�ន់ដលប់រ ��� ន  និងមិន�ចេចៀស�ន 
Section 15216.2(b) ៃនប�� ត់ែណ� ំ CEQA ត្រម�វេ�យរ�យ�រណ៍ EIR �ក់ប�� �លនូវ�រពិ�ក� 
អំពីផលប៉ះ�ល់សំ�ន់�មួយដល់បរ ��� ន ែដលមិន�ចេចៀស�ង�ន ្របសិនេបើគេ្រ�ងេ�ះ ្រត�វ
�នអនុវត�។ ពី Section 3.2 រហូត Section 3.13 ៃនរ�យ�រណ៍ EIR �នផ�ល់ជូន�រ វ ��គពិ�� រមួយ 
អំពីផលប៉ះ�ល់សំ�ន់ៗ�ងំអស់ដល់បរ ��� ន ែដល�ក់ទងនឹងគេ្រ�ង; កំណត់មេធ��យបន� �រ
បន�យែដល�ចេធ� �, េ�ទី��ចេធ� �, ែដល�ចេចៀស�ង ឬ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់សំ�ន់ៗ�ងំេនះ; 
និងប�� ញជូន�រសេ្រមចមួយ �េតើមេធ��យបន� �របន�យ�ងំេនះ នឹង�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ 
េ�យចុះមកេ� ក្រមិត្រ�ល�ងក្រមិតធ�នធ�រឬេទ។ េ� Section 4.0, ផលប៉ះ�ល់តៗ�� , ៃនរ�យ
�រណ៍ EIR �នកំណត់ផលប៉ះ�ល់សំ�ន់ៗ ែដលប�� លមកពីផលប៉ះ�ល់រមួ�� ៃនគេ្រ�ង 
និងគេ្រ�ង�ក់ព័ន��� ែដល្រត�វ�នពិ�រ�ក� �ង�រវ ��គតៗ�� ។ 
្របសិនេបើផលប៉ះ�ល់�ក់�ក់�មួយ េ�ក� �ងែផ�ក�ងំេនះ 
មិន�ច្រត�វ�ន�ត់បន�យ�៉ងេពញេលញ េ�យេ��ក្រមិតធូរ្រ�ល�ងេទ, �្រត�វ�ន�ត់ទុក� 
�ផលប៉ះ�ល់ដសំ៏�ន់មួយ ែដលមិន�ចេជៀស�ង�ន។ 
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 ES-xiv 

�រអនុវត�គេ្រ�ង ែដល�នេស� ើសំុេនះ នឹង�ំមកនូវផលប៉ះ�ល់សំ�ន់ៗ 
និងមិន�ចេជៀស�ង�នេ�ក� �ងែផ�កប�� ដូច�ងេ្រ�ម: �រដឹកជ�� �ន, គុណ�ពខ្យល់, 
សំេលងរ��ន, និងធន�នវប្បធម៌។ ផលប៉ះ�ល់ដូច�ងេ្រ�មេនះ គឺ�ន�រៈសំ�ន់ 
និងមិន�ចេជៀស�ង�ន សូម្បីប�� ប់ពី�រអនុវត�ៃន�រ�ត់បន�យេនះ: 

�រ�ងសង់ (រយៈេពលខ� ី) 

• គុណ�ពខ្យល់ (�របំ�យក� �ងេពល�ងសង់ នឹងេលើសពីលក�ណៈភស� ��ង្រប�ៃំថ� ៃនេ្រគ�ង
បំពុលបរ ��� ន របស់ SCAQM និងក្រមិតធ�ន់ធ�រ ែដល�ចយក�នេ�ក� �ងតំបន់) 

• សំេឡងរ��ន (ក្រមិតសំេឡង�សងេ�េពលៃថ� និងេពលយប់ នឹងហួសក្រមិតែដល�ចទទួល
យក�ន េ� William Mead Homes and Mozaic Apartments) 

្របតិបត��ិរ (រយៈេពលយូរ) 

• �រដឹកជ�� �ន (បេង� ើន�រពន�រេ��មផ� �វ្របសព�មួយ [ផ� �វ្របសព� #2: Garey Street នឹង 
Commercial Street] េ� 2032 និង 2040 រមួ�មួយនឹង�� ន�ពគេ្រ�ង នឹងេលើសពីប�� ត់
ែណ�ំរបស់ ្រកសួងដឹកជ�� �នៃន្រក �ង Los Angeles [LADOT]) 

• ធន�នវប្បធម៌ (�រ�� ស់ប� �រអវ �ជ��ន�៉ងគំហុ៊ក ក� �ង�រៈសំ�ន់ៃនធន�ន្របវត� ិ��ស� ដូច
ដូចតេ�៖ ផ� �វេ្រ�ម�� នេ��� នីយ៍ LAUS និង Vignes Street និង Friedman Bag 
Company – អ�រែផ�ក�យនភណ� ) 

្របសិនេបើ គណ�យក Metro យល់្រពមដល់គេ្រ�ង ែដល�នផលប៉ះ�ល់សំ�ន់ៗ និងមិន�ចេចៀស
�ង, េ� េ្រ�ម CEQA, Metro ្រត�វេរៀបចំេសចក� ីែថ�ងមួយ ស្រ�ប់លុបេលើ�រពិ�រ���។ 

ES.10 ជេ្រមើសគេ្រ�ង 
េ� Section 15126.6(a) ៃនប�� ត់ែណ� ំ CEQA ត្រម�វេ�យ រ�យ�រណ៍ EIR មួយ "េរៀប�ប់ពី
ជេ្រមើសសមេហតុផលមួយចំនួន ស្រ�ប់គេ្រ�ង,  ឬទី�ំងៃនគេ្រ�ង ែដល�ចទទួល�ន �៉ង
េ្រចើនបំផុតនូវកម�វត� �មូល�� នៃនគេ្រ�ង, បុ៉ែន�នឹងេចៀស�ង ឬ�ត់បន�យ�៉ងេ្រចើន នូវផលប៉ះ�ល់
សំ�ន់ៗៃនគេ្រ�ង, េហើយេធ� ��រ�យតៃម�សមិទ�ផលេ្រប�បេធៀបៃនជេ្រមើសេផ្សង។” េសចក� ីសេង�បៃន
ជេ្រមើសេផ្សងែដល្រត�វ�ន�យតៃម� �នផ�ល់ជូនេ�ក� �ងរ�យ�រណ៍ EIR េនះ ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• គេ្រ�ង�� នគេ្រ�ង/�� ន-ជេ្រមើស-សំណង-់េផ្សង – គេ្រ�ង�� នគេ្រ�ង/�� នសំណង់�� ស់ 
សន�ត� គេ្រ�ងេនះ នឹងមិន្រត�វ�នអនុវត�េទ។ �� នីយ៍ LAUS នឹងមិន្រត�វ�� ស់ប� �រពី �� នីយ៍
ផ� �វែខ្សចុងកន� �យ េ���� នីយ៍ផ� �វែខ្សរត់�ត់ េហើយផ� �វឆ�ង�ត់ស្រ�ប់េថ�ើរេជើង ែដល�ន
ទទឹង ២៨ ហ� �ត នឹងផ�ល់េស��បឋមបន�េទៀត ��រត�� ប់ពីេកើតេ�លិច ស្រ�ប់អ�កដំេណើរ
េ��� នីយ៍ LAUS។ េ�ងេ��ម �រេរៀបចំដេ៏ស� កស� ះៃនផ� �វែខ្សចុងកន� �យសព�ៃថ�េនះ, �រេធ� �
ចល�របស់រថេភ� ើងេ�ទូ�ងំ�� នីយ៍ LAUS ្រត�វ�នសន�ត់� នឹង្រសេដៀង�� េ� នឹង�� ន
�ពែដលកំពុង�ន។ សមត��ព្របតិបត� ិ�េ��� នីយ៍ LAUS នឹងមិន្រត�វ�នែកលម� េដើម្បី
េ�យ្រសប�មត្រម�វ�រ ៃន្របព័ន�ផ� �វែដកធំទូ�យ, េ�យេហតុេ�ះ �នឹងេធ� ��ន់ែតតឹង



�� នីយ Link Union Station – េសចក� ី្រ�ង EIR  មក� 2019 
េសក�សីេង�ប្របតិបត�  ិ

 

 

 ES-xv 

ែតង ដល់សមត��ពរបស់ Metro ក� �ង�របំេពញត្រម�វ�រេធ� �ដំេណើរ�អ�គត �ម�រ�យ
ទុក។ 

• ជេ្រមើសសំណង់េផ្សង – �ពែប�ក�� �ចម្បង រ�ងគេ្រ�ង�ន�ក់េស� ើ និងសំណង់�� ស់ គឺ
�ក់ទងេ�នឹងផ� �វែខ្ស�ំមុខ ែប៉ក�ងេជើងៃន �� នីយ៍ LAUS និងទី្របជុអំ�កដំេណើរថ�ី។ សំណង់
�� ស់ �នប�� �ល�ងំ�រ�សង់េឡើង វ �ញៃន្រចកបំពង់ក �មួយនឹងផ� �វែខ្ស�មុំខពីរ ែដលនឹង
េកើត�នេឡើងេ��ងេ្រ�ផ� �វែដក ROW ែដល�ន្រ�ប់, ដូេ�� ះនឹងជួយស្រម�លតេ្រម�ប
េ�យេស� ើនូវផ� �វែខ្ស�ច់េ�យែឡក �មួយនឹងផ� �វែខ្ស�មុំខ សរុប ៧ ែខ្ស។ �រេរៀបចំេឡើង វ �ញ
ៃន Bolero Lane និង Leroy Street គឺ�ំ�ច់។ សំណង់�� ស់ គឺ�ន�ប់ប�� �ល�ងំ ទី្របជុអំ�ក
ដំេណើរេ��ន់ដី �បេស� ើ។ �តុរច�សម�័ន��ងំអស់េផ្សងេទៀត គឺ្រសេដៀង�� នឹងគេ្រ�ង�ន
�ក់េស� ើ។ 

• �រ�តប់ន�យ�រប៉ះ�ល�់្របវត��ិ�ស� �មជេ្រមើសេផ្សង – េ�លបំណងៃន�រ�ត់បន�យ
�រប៉ះ�ល់�្របវត��ិ�ស� �មជេ្រមើសេផ្សង គឺេដើម្បេីចៀស�ង ឬ�ត់បន�យ�៉ងេ្រចើន នូវផល
ប៉ះ�ល់សំ�ន់ៗ េ�េលើធន�ន្របវត� ិ��ស� ,  ធន�នបុ�ណ, និងធន�នជីវវ �ទ�ែផ�ក
ហ� សីុល។ �រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់�្របវត��ិ�ស� �មជេ្រមើសេផ្សង �ប់ប�� �ល�រែថរក�នូវផ� �វ
ឆ�ង�ត់េថ�ើរេជើង ែដលកំពុង�ន្រ�ប់, �រេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញ ៃនសំណង់ឃ� � ប�្របវត��ិ្រស
ែដល�ន�ងដូចេមអំេ�សក, �ររក�ទុកផ� �វឆ�ងេ្រ�ម�� នៃន Cesar Chavez Avenue និង 
Vignes Street, និង�� ន�រៃឆ�ដល់�� នេ� Main Street �ងេជើង។ 

�រពិ�ក�ពិ�� រមួយៃនជេ្រមើសេផ្សងចំេ�ះគេ្រ�ង�ន�ក់េស� ើ �ន�ក់ជូនេ�ក� �ង Section 5.0, 
ជេ្រមើសេផ្សង, ៃនរ�យ�រណ៍ EIR េនះ។ 

ES.11 ជេ្រមើសែផ�កបរ ��� នេផ្សងេទៀតែដលល� �ង ៃន CEQA  
គេ្រ�ង�� នគេ្រ�ង/�� ន-ជេ្រមើស-សំណង់-េផ្សង នឹងេចៀស�ងផលប៉ះ�ល់សំណង់ និង្របតិបត��ិរ 
ែដល�នកំណត់ស្រ�ប់គេ្រ�ង�ន�ក់េស� ើ។ េ�ះ��៉ង�ក� ី, គេ្រ�ង�� នគេ្រ�ង/�� ន-ជេ្រមើស-
សំណង់-េផ្សង មិន្រសប�មកម�វត� �ៃនគេ្រ�ងេឡើយ។ �បែន�មេទៀត, ប�� ត់ែណ� ំ CEQA, Section 
15126.6(e) ត្រម�វ�, ជេ្រមើសែផ�កបរ ��� នល� �ងេផ្សងេទៀត គឺ� “គេ្រ�ងែដល�� នជេ្រមើសេផ្សង”, 
រ�យ�រណ៍ EIR ្រត�វកំណត់ជេ្រមើសែផ�កបរ ��� នល� �ងេផ្សងេទៀតមួយ ក� �ងចំេ�មជេ្រមើសដៃទេផ្សង
េទៀត។ 

េ្រប�ប�មួយនឹងគេ្រ�ង�ន�ក់េស� ើ, ជេ្រមើសេផ្សងេទៀតៃន�ត់បន�យផលប៉ះ�ល�់្របវត��ិ�ស�  នឹង
�ត់បន�យផលប៉ះ�លេ់លើធន�នវប្បធម៌ (ធន�ន្របវត� ិ��ស� , ធន�នបុ�ណ, និងធន�នជីវវ �ទ�ែផ�ក
ហ�សុលី)។ ដូេ�� ះេហើយ, ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ៃន�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល�់្របបវត� ិ��ស�  ្រត�វ�ន�ត់ទុក
��ជេ្រមើសេផ្សងល� �ងស្រ�ប់បរ ��� ន។ ជេ្រមើសេនះ នឹងបំេពញបំណង ដលគ់េ្រ�ង�ងំអស ់�មួយនឹង
�រេលើកែលង ក� �ង�រផ�លជូ់ននូវទី្របជុអំ�កដំេណើរព្រងីកមួយេ��� នីយ៍ LAUS ែដលបំេពញមុខ�រ�៉ង
�ន់សម័យ �មួយនឹង�តុសុវត� ិ�ពែកលម�, អ�កពិ�រ�ចេចញចូល�ន (ADA accessibility), នឹង
េ្រគ�ងស្រម�លដលអ់�កដំេណើរ។ 
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ES.12 តំបនច់្រម�ងច្រ�ស ់
េ� Section 15123(b)(2) ៃនប�� ត់ែណ�រំបស់ CEQA ត្រម�វេ�យ  EIR 
កំណត់តំបន់ែដល�ន�ពច្រម�ងច្រ�ស ែដល្រត�វ�ន�� ល់េ�យ�� ក់�រ�ំមុខ, រមួ�ងំប��  ែដល
�� ក់�រ�� និង��រណជន�នេលើកេឡើង។ 

េ�ក� �ងអំឡ� ងរយៈេពល ៃន�របេ�� ញេ�បល់���រណៈ ស្រ�ប់�រេរៀបចំេសចក� ីជូនដំណឹង 
(NOP), លិខិតបេ�� ញមតិេផ្សងៗ មួយចំនួន ែដល�ក់ទងនឹងគេ្រ�ង ្រត�វ�នទទួល។ េ�បល់ែដល
�ន�ក់ជូនេ�េលើ NOP ក� �ងអំឡ� ងរយៈេពល ៃន�រពិនិត្យ និងបេ�� ញេ�បល់���រណៈ �ន
ប�� �លេ�ក� �ងឧបសម� ័ន�  A ៃនរ�យ�រណ៍ EIR។ �ទូេ�, តំបន់ែដល�ច�ន�ពច្រម�ងច្រ�ស់ 
ែដល Metro �នដឹង គឺ�ន�ប់ប�� �ល ធន�នវប្បធម៌ និងផលប៉ះ�ល់ េ�យ�រសំណង់ (ច�ចរណ៍, 
គុណ�ពខ្យល់, សំេឡងរ��ន និងេធ� �េ�យញ័រ, និងគុណ�ពទឹក)។ ប�� �ងំេនះ ្រត�វ�ន�ក់
ពិ�រ� េ�ក� �ង�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍ EIR េ��មែផ�កែដលសមរម្យ, និង�នេលើកេឡើង េ�ក� �ង
បទវ ��គៃនផលប៉ះ�ល់បរ ��� ន ែដល�នប�� ញជូនេ� Section 3.2 ដល់ 3.13 ៃនរ�យ�រណ៍ EIR 
េនះ។ តំបន់ដឹងេគដឹង��ន�ពច្រម�ងច្រ�ស់ ្រត�វ�នសេង�ប�៉ងខ� ីដូចតេ�៖ 

• ធន�នវប្បធម៌ – ពហុធន�នវប្បធម៌មួយចំនួន ស� ិតេ�ក� �ងតំបន់សិក�គេ្រ�ង។ ធន�ន
�ងំេនះ �ន�ប់ប�� �ល, បុ៉ែន�មិនក្រមិតចំេ�ះ, �� នីយ៍ LAUS, �រ ��ល័យៃ្របសណីយស៍ហរដ� 
(U.S) - Los Angeles Terminal Annex, William Mead Homes, Mission Tower, Macy Street 
School, Thomas Barabee Warehouse & Store, Friedman Bag Company—អ�រែផ�ក
�យនភ័ណ� , �� ន ៥ ែដលឆ�ង�ត់ស� ឹង Los Angeles។ ទី�ំងធន�នវប្បធម៌កុលសម� ័ន� , 
ទី�ំងធន�នបុ�ណ P-oo1575 ្រត�វ�នកំណត់ផងែដរ� េ�ក� �ងតំបន់សិក�គេ្រ�ង។ 

• ផលប៉ះ�លស់ំណង់ – �រ�រម��ក់ទងនឹង�រ�ងសង់គេ្រ�ង ្រត�វ�នកំណត់ �មែដល
�ច�ក់ទងេ�នឹងប�� �មែផ�ក ដូចតេ�៖ 

o ច�ណ៍ –  វ �ថ ី និងផ� �វ្របសព�មួយចំនួន �ចនឹង្រត�វ�ក់ព�� ង និងបិទផ� �វ។ ផលប៉ះ�ល់
�ចេកើត�នដល់្របព័ន�  highway របស់ state, �ប់�ងំ US-101 ផង។  

o សំេឡងរ��ន – សំេឡង�ចនឹងឮ�� ំង ហួសពីក្រមិតកំណត់ េហើយ�ចជះឥទ�ិពល ដល់អ�ក
ែដល�យរងប៉ះ�ល់។ 

o គុណ�ពខ្យល់ – �រ�ងសង់គេ្រ�ង �ចបង��និភ័យ ប៉ះ�ល់ដល់គុណ�ពខ្យល់ និង
អ�កែដល�យរងប៉ះ�ល់េ�ែក្បរេ�ះ។  

o គុណ�ពទឹក – �រ�ងសង់គេ្រ�ង �ចប�� លេ�យទឹកេភ��ងហូរ�ច់េពញដី និង�ច
ប�� លេ�យខូចដល់្របភពភ� �កទឹក។ 

o ស�� រៈេ្រ�ះ�� ក់ – ��នលទ��ព ជួបនឹងដី�ន�តិពុល ឬ�តិពុលែដល�ចឆ�ងេផ្សង
េទៀត ែដល�ស�� រៈេ្រ�ះ�� ក់ក� �ងអំឡ� ងេពល�ងសង់។  
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ES.13 ប�� ែដល្រត�វេ�ះ្រ�យេ�យគណៈកម��រែផ�កសេ្រមច 
េ� Section 15123(b)(3) ៃនប�� ត់ែណ� ំCEQA ត្រម�វេ�យ�ន�រពិ�ក� ៃនប�� �ងំអស់ ែដល
្រត�វេ�ះ្រ�យ, �ប់�ងំជេ្រមើសៃន�រេ្រជើសេរ �សេផ្សង និងរេបៀប�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ��។ 
គណ�យក Metro និងសេ្រមច ្របសិនេបើផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ �ន�ប់ព័ន�នឹង�រេ្របើ្រ�ស់ដី និង
េរៀបែផន�រ, ដឹកជ�� �ន និងច�ចរណ៍, ទស្សនៈែផ�កេ�ភ័ណ, គុណ�ព ខ្យល់, ����ស�  និងគុណ�ព
ទឹក, ធរណី��ស�  និងគុណ�ពដី, េ្រ�ះ�� ក់ និងស�� រៈេ្រ�ះ�� ក់, ្របព័ន�េ្របើ្រ�ស់/េស� និង�រសំៃច
�មពល, ធន�នវប្បធម៌, និងេស�កម���រណៈ ែដល្រត�វ�នបន� �របន�យ�៉ងេពញេលញ េ�យចុះ
េ�េ្រ�មក្រមិតធ�ន់ធ�រ។ �បែន�ម, គណៈ�យកនឹងកំណត់េមើល �េតើ�រលុបពីេលើ�រពិ�រ��� 
គួរែតេធ� �េឡើង ស្រ�ប់ផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ និងេចៀសមិនរចួ �ក់ទង�មួយ�រដឹកជ�� �ន និង
ច�ចរណ៍, គុណ�ពខ្យល់, និងធន�នវប្បធម៌។ គណៈ�យក ក៏នឹងសេ្រមចផងែដរ េលើជេ្រមើសេផ្សង
ស្រ�ប់គេ្រ�ង នឹង�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ�ន�៉ងេ្រចើន េ�ខណៈែដល�ចបំេពញេ�ល
បំណងសំ�ន់ៃនគេ្រ�ង និង �េតើ េតើមួយៃនជេ្រមើសេផ្សង�ងំអស់ �ចនឹង្រត�វ�នយល់្រពមឬេទ។ 

សូមេ�េលខ 213-922-2524 ស្រ�ប់�របកែ្រប�៉ងេពញេលញៃន Table ES-1 ែដលសេង�បអំពី ផល
ប៉ះ�ល់បរ ��� ន និងមេធ��យបន� �របន�យែដល�ន�ក់េស� ើ។ 
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