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Quy trình tham gia của Khu phố quốc tế Chinatown (CID)
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Quy trình tham gia của Khu phố quốc tế Chinatown (CID)
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Chương trình nghị sự cho hội thảo ngày hôm nay

5:00-5:45 chiều
Chào mừng và trình bày ảnh chụp tóm tắt
5:45-6:30 chiều
Thảo luận nhóm nhỏ
6:30-7:00 chiều
Báo cáo và các bước tiếp theo
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Mục tiêu cho buổi hội thảo ngày hôm nay

Thu thập ý kiến phản hồi của quý vị:
• Khả năng tiếp cận và các kết nối
• Các tác động của công trình xây dựng và đối với giao thông
• Các cơ hội và vấn đề đối với ý tưởng về trạm

Thu thập ý kiến phản hồi của quý vị:
• Quý vị nghĩ gì về những kết quả nghiên cứu của nghiên cứu

khác và mức độ phù hợp với các mục tiêu của khu phố?
• Quý vị muốn chúng tôi chia sẻ điều gì với Ban Quản Trị

Sound Transit?
• Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị trong bước tiếp theo và hỗ 

trợ quý vị tiếp tục tham gia như thế nào?



Mở cửa quảng trường và Trạm 
Union
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Mở cửa quảng trường và Trạm Union

Sự Kiện Giới
Thiệu
Các mục tiêu và
giá trị của khu
phố

Hội thảo #1 
Các hoạt động
quý vị muốn
diễn ra

Hội thảo #2 và #3
Xác định vị trí các
hoạt động

Hội thảo #4
Tóm tắt công
việc

Dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng tại các hội thảo Thu Đông 2022 và khảo sát trực tuyến
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Mở cửa quảng trường và Trạm Union
Sự Kiện Giới Thiệu
Các mục tiêu và giá trị của khu phố

Dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng tại các hội thảo Thu Đông 2022 và khảo sát trực tuyến
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Mở cửa quảng trường và Trạm Union
Hội thảo #1
Các hoạt động quý vị muốn diễn ra

Dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng tại các hội thảo Thu Đông 2022 và khảo sát trực tuyến
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Mục đích sử dụng tiềm năng của Trạm Union

Dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng tại các hội thảo Thu Đông 2022 và khảo sát trực tuyến
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Mục đích sử dụng tiềm năng của quảng trường

Dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng tại các hội thảo Thu Đông 2022 và khảo sát trực tuyến
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Tiện nghi tiềm năng của quảng trường

Dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng tại các hội thảo Thu Đông 2022 và khảo sát trực tuyến
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An toàn công cộng cho quảng trường

Dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng tại các hội thảo Thu Đông 2022 và khảo sát trực tuyến
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Xác định vị trí các hoạt động
Hội thảo #2 và #3

Dựa trên ý kiến phản hồi của cộng đồng tại các hội thảo Thu Đông 2022 và khảo sát trực tuyến
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Công việc trước đây của Jackson Hub

Các trang từ Jackson Hub – Kết Nối Lại Các Khu Phố (Tháng 3 năm 2019)
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Một tầm nhìn tiềm năng để triển khai

Kết nối Ăn Uống Tập trung

Nghỉ ngơiCửa hàngĐịnh hướng
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Quảng Trường Hiện Có của Trạm
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Ý tưởng quảng trường của trạm

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.

Thay thế các mái che lối vào
của trạm

1

1

Mở quảng trường và kết nối 
với mặt tiền phía đông của 
Trạm Union

Lắp sơ đồ lát gạch và chiếu 
sáng thống nhất mới

1

2

2

33

3
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Mở cửa Trạm Union

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.
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Mở cửa TrạmUnion – với lối vào trạm 4th Ave

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.
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Trạm Union, ý tưởng và mục đích sử dụng cho quảng trường

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.
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Trạm Union, ý tưởng và công dụng cho quảng trường – với lối vào 
trạm 4th Ave

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.
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Trạm Union và ý tưởng cho quảng trường – sơ đồ ban đêm

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.
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Trung tâm trạm lịch sử và các kết nối với khu phố

Bến Tàu Colman 

C h i n a t o w n

P i o n e e r  
S q u a r e

Sân Vận Động
Lumen

C ố t l õ i
c ủ a t r u n g
t â m t h à n h
p h ố

J a p a n t o w n

Tới Little Saigon 

Tới Dãy Nhà Yesler 

City Hall Park

Công Viên Kobe 
Terrace

C ô n g
V i ê n
H i n g  
H a y  

Quảng 
Trường  
Occidental 

Legend

Quảng trường công cộng (hiện có và 
tiềm năng)

Đường phố ưu tiên cho 
người đi bộ (hiện có và tiềm 
năng)

Bãi đỗ xe công cộng

Kế hoạch phát triển dự kiến 
trong tương lai

Tuyến đường đi bộ chính

Công Viên T-
Mobile

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.



Tóm tắt nghiên cứu khác: 4th 
Shallow + Midtown đã tinh chỉnh lại
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4th Ave Shallow + Midtown đã tinh chỉnh lại

Chi phí trong năm 2019 $ (Pike Street tới S Holgate Street)
*Có thể yêu cầu tài trợ thêm

Trải nghiệm đi xe và trải nghiệm của hành
khách
Tổng lượt đi hàng ngày của 
1 Line tại 3 trạm

55,000 Hành
khách

Thời gian trung chuyển tại 4th 
Ave Shallow 3 phút 10 giây

Độ sâu trạm
Midtown
4th Ave Shallow

195-200 feet 

Tiếp cận cộng đồng và tiếp cận khu vực
Công Viên Hing Hay tới
Trạm SeaTac/Trạm Sân Bay 39 Phút

Quảng Trường Occidental 
tới Trạm SeaTac/Trạm Sân 
Bay 46 Phút

Trung Tâm Bellevue tới
Columbia City 41 Phút

Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.

Tổng Chi Phí
$3,100M*



27 Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
Đã chia sẻ tại Hội thảo 12.14.22



28 Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
Đã chia sẻ tại Hội thảo 12.14.22



29 Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
Đã chia sẻ tại Hội thảo 12.14.22







32 Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
Đã chia sẻ tại Hội thảo 12.14.22



33 Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
Đã chia sẻ tại hội thảo 11.16.33 



34 Đã chia sẻ tại hội thảo 11.16.33 Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
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1

2 3

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng đồng. Bắt buộc phải 
có thêm thiết kế và kỹ thuật.

4th Ave Shallow: các cơ hội và vấn đề

Nắp đậy tiềm năng với không
gian công viên, lối vào
Sounder và không gian cho
các hoạt động

1

2 Cải thiện và mở không gian 
quảng trường, để tạo không 
gian sống động với mục đích 
gắn kết các thành viên cộng 
đồng

Lối vào Trạm trong phòng chờ
lớn sẽ giúp mở cửa Trạm
Union

3
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6

5

4

Công trình kết nối tới và 
ngang qua 4th Ave S tại S 
King Stdễ thấy và được chiếu 
sáng tốt dành cho người đi bộ

Cải thiện liên kết khu phố với
kết nối xanh/phố lễ hội

4

Cải thiện giao lộ để tạo điều 
kiện thuận lợi cho lối qua 
đường dành cho người đi bộ 
và kết nối tới Quảng Trường 
Pioneer

5

6

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng đồng. Bắt buộc phải 
có thêm thiết kế và kỹ thuật.

4th Ave Shallow: các cơ hội và vấn đề



Tóm tắt nghiên cứu khác: 
Phía Bắc CID (Không gồm Midtown)
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Phía Bắc CID (Không gồm Midtown)
Trải nghiệm đi xe và trải nghiệm của hành
khách
Tổng lượt đi hàng ngày của 
1 Line tại 2 trạm

51,200 hành
khách

Thời gian trung chuyển ở 
Phía Bắc CID 3 phút 15 giây

Độ Sâu Trạm
Phía Bắc CID 80-105 feet

Tiếp cận cộng đồng và tiếp cận khu vực
Công Viên Hing Hay tới
Trạm SeaTac/Sân Bay 44 phút

Quảng Trường Occidental 
tới Trạm SeaTac/Sân Bay 45 phút

Trung Tâm Bellevue tới
Columbia City 44 phút

Tổng Chi Phí
$2,050M

Chi phí trong năm 2019$ (Pike Street tới S Holgate Street)

Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
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Phía Bắc CID: tác động của công trình xây dựng

1

2

Di dời Tòa Nhà Hành Chính King 
County và các tòa nhà khác là nơi 
cung cấp các dịch vụ xã hội, bao gồm 
Hotel Reynolds (Cơ Sở Phóng Thích 
để Làm Việc) và Căn Hộ/Cơ Sở Chăm 
Sóc Nhóm

Cơ hội cho lối vào trạm tiềm năng tại 
khu đất chưa phát triển, cần phối hợp 
với các kế hoạch phát triển

3 Có thể tạm thời chuyển xe buýt chạy
bằng cáp điện từ James St sang hành
lang gần đó (tùy thuộc vào cách bố trí)

Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.Đã chia sẻ tại Hội thảo 12.14.22
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Phía Bắc CID: tác động đối với giao thông

1 Việc xây dựng công trình kết nối ngầm 
với trạm Pioneer Square hiện tại có thể 
cần phải cấm đường James St đoạn 
giữa 3rd Ave và 4th Ave, tùy thuộc vào 
cách bố trí

2 Cơ hội giảm thời gian cấm đường 
James Street bằng cách chuyển công 
trình kết nối ngầm vào khu đất tư nhân

Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.Đã chia sẻ tại Hội thảo 12.14.22
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Phía Bắc CID: các cơ hội và vấn đề 

eTOD tại địa điểm trạm, kết hợp
với khu vực bán lẻ, văn phòng
và nhà ở

Cộng tác với King County để lên
kế hoạch khuôn viên, tập trung
vào việc tạo một khu phố nhộn
nhịp

1

2 Các kết nối bổ sung trên qua I-5 
tới Harborview để giúp giải 
quyết vấn đề về xa lộ như một 
rào cản

Cải thiện kết nối với CID và
trung tâm trạm lịch sử dọc theo
4th Ave

3

4

1

2

4

3

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.



42

Phía Bắc CID: các cơ hội và vấn đề 

65

7

7

Lối vào trạm nhiều tầng phục vụ
Yesler Way và 4th Ave để góp
phần giải quyết vấn đề về địa
hình dốc ở phía đông của trạm

Cơ hội hợp tác để cải thiện lối 
vào trạm Pioneer Square và kết 
nối giữa các trạm, có khả năng 
hỗ trợ các nỗ lực nhằm cải 
thiện an toàn công cộng trong 
khu vực 

6

Cơ hội hợp tác để có thêm lối 
vào tại Tòa Thị Chính và Công 
Viên City Hall

7

5

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.



Tóm tắt nghiên cứu khác: 
Phía Nam CID + Midtown
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Tổng Chi Phí
$2,500M*

Chi phí trong năm 2019 $ (Pike Street tới S Holgate Street)
*Có thể yêu cầu tài trợ thêm

Phía Nam CID + Midtown 
Trải nghiệm đi xe và trải nghiệm của hành
khách
Tổng lượt đi hàng ngày của 
1 Line tại 3 trạm

51,200 Hành
khách

Trung chuyển/lối vào ID/C từ
Phía Nam CID 5-6 phút

Độ sâu trạm
Midtown
Phía Nam CID

140-145 feet
95-115 feet

Tiếp cận cộng đồng và tiếp cận khu vực
Công Viên Hing Hay tới
Trạm SeaTac/Sân Bay 41 phút

Quảng Trường Occidental 
tới Trạm SeaTac/Sân Bay 47 phút

Trung Tâm Bellevue tới
Columbia City 44-50 phút

Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
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Phía Nam CID: tác động của công trình xây dựng
1

2

Lối vào trạm và khu vực đặt 
giàn giáo sẽ cần được phối 
hợp với bất kỳ kế hoạch phát 
triển nào trong tương lai

Có khả năng xảy ra xung đột 
với đường ống dẫn khí áp 
suất cao 16” và đường dây 
điện cao thế SCL đã được lên 
kế hoạch trên 6th Ave S

Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.Đã chia sẻ tại Hội thảo 12.14.22
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Phía Nam CID: tác động đối với giao thông

1 Hoạt động xây dựng cần cấm 
hoàn toàn đường 6th Ave S 
đoạn giữa Seattle Boulevard 
S và S Royal Brougham, nơi 
có ít ảnh hưởng đến giao 
thông tổng thể và cấm đường 
hơn

Đã chia sẻ tại Hội thảo 12.14.22 Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.
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Phía Nam CID: các cơ hội và vấn đề 

1

2
3

Lối vào trạm gần CID hơn 
với không gian công cộng 
mới

1

2

Bố trí lại đường phố/giao lộ 
để cải thiện lưu thông và 
đường dành cho người đi bộ

3

Kết nối với lối vào Trạm 
Sounder và cầu cho người 
đi bộ tiềm năng qua BNSF 
(hợp tác)

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.
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Phía Nam CID: các cơ hội và vấn đề 

4

Kết hợp lối vào trạm vào 
trong eTOD tiềm năng trong 
tương lai có nhà ở giá cả 
phải chăng và khu bán lẻ

4

Mở ra tuyến đường dành 
cho người đi bộ kết nối các 
không gian công cộng, lối 
vào trạm và dự án phát triển 
tiềm năng trong tương lai 
(cơ hội về quan hệ hợp tác 
và eTOD tiềm năng)

5

Cải thiện kết nối của sân
vận động với vỉa hè rộng và
hệ thống chiếu sáng

6

5

6

Ý tưởng sơ bộ được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu lập kế hoạch trước đây và ý kiến đóng góp gần đây của cộng 
đồng. Bắt buộc phải có thêm thiết kế và kỹ thuật.



Tóm tắt nghiên cứu khác: 
Phía Bắc + Phía Nam CID (Không
gồm Midtown)
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Phía Bắc + Phía Nam CID (Không gồm Midtown) 

Tổng Chi Phí
$2,550M*

Trải nghiệm đi xe và trải nghiệm của hành
khách
Tổng lượt đi hàng ngày của 
1 Line tại 3 trạm

51,200 hành
khách

Trung chuyển/lối vào ID/C từ
Phía Nam CID 3 phút 15 giây

Độ sâu trạm
Midtown
Phía Nam CID

80-105 feet

95-115 feet

Tiếp cận cộng đồng và tiếp cận khu vực
Công Viên Hing Hay tới
Trạm SeaTac/Sân Bay 41 phút

Quảng Trường Occidental 
tới Trạm SeaTac/Sân Bay 46 phút

Trung Tâm Bellevue tới
Columbia City 45 phút

Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.

Chi phí trong năm 2019 $ (Pike Street tới S Holgate Street)
*Có thể yêu cầu tài trợ thêm
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Phía Bắc + Phía Nam CID: tổng quan về những đặc điểm chính

Phía Bắc Trạm
CID 

Hướng 
tuyến đường 
hầm được 
đào 

Ý tưởng sơ bộ. Thiết kế đang được thực hiện và có thể thay đổi.

Cổng vào đường 
hầm và khu vực 
đặt giàn giáo cho 
máy đào đường 
hầm 

N

Phía Nam Trạm
CID
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4th Avenue Shallow + 
Midtown

Phía Bắc CID (Không gồm
Midtown)

Phía Nam CID + Midtown Phía Bắc + Phía Nam CID 
(Không gồm Midtown)

Công Viên Hing Hay tới Trạm
SeaTac/Sân Bay

39 phút
(qua ID/C)

44 phút
(qua ID/C tới SODO)

41 phút
(qua Phía Nam CID)

41 phút
(qua Phía Nam CID)

Quảng Trường Occidental tới 
Trạm SeaTac/Sân Bay 

46 phút
(qua ID/C)

45 phút
(qua Phía Bắc CID)

47 phút
(qua Pioneer Square và trung 

chuyển tại SODO) 

46 phút
(qua Phía Bắc CID)

Trung Tâm Bellevue tới
Columbia City

41 phút
(thông qua trung chuyển

ID/C)

44 phút
(thông qua trung chuyển Phía Bắc CID) 

44 – 50 phút
(qua đi bộ từ ID/C tới Phía Nam CID)

49 min
(thông qua trung chuyển Westlake)

45 phút
(thông qua trung chuyển Phía Bắc

CID) 

Kent Sounder tới Trạm SLU 53 phút
(qua đi bộ tới ID/C)

58 phút
(qua đi bộ tới Phía Bắc CID)

56 phút
(qua ID/C và trung chuyển tại Phía Bắc

CID)

57 phút
(qua đi bộ tới Nam CID)

57 phút
(qua đi bộ tới Nam CID)

Tóm tắt thời
gian đi lại

Phát hiện sơ bộ. Bản phân tích đang được thực hiện và có thể thay đổi.



Chuyển sang các cuộc thảo
luận nhóm nhỏ
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Mục tiêu cho buổi hội thảo ngày hôm nay

Thu thập ý kiến phản hồi của quý vị:
• Khả năng tiếp cận và các kết nối
• Các tác động của công trình xây dựng và đối với giao thông
• Các cơ hội và vấn đề đối với ý tưởng về trạm

Thu thập ý kiến phản hồi của quý vị:
• Quý vị nghĩ gì về những kết quả nghiên cứu của nghiên cứu

khác và mức độ phù hợp với các mục tiêu của khu phố?
• Quý vị muốn chúng tôi chia sẻ điều gì với Ban Quản Trị

Sound Transit?
• Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị trong bước tiếp theo và hỗ 

trợ quý vị tiếp tục tham gia như thế nào?



Quay lại sau khi cân nhắc và
sửa đổi



Các bước tiếp theo 
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Quy trình tham gia của Khu phố quốc tế Chinatown (CID)



Thank you.

soundtransit.org

Xin cảm ơn
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