
 
 
 

Amtrak Cascades 
  
Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Transportation, 
WSDOT) đang kiểm tra đoạn dịch vụ đường sắt chở khách chạy dọc theo hành lang I-5 giữa Seattle và 
Vancouver, British Columbia và giữa Seattle và Portland, Oregon.   
 
  Các Chuyến Khứ 

Hồi Hàng Ngày 
Hiện Tại  

Các Chuyến Khứ Hồi Hàng 
Ngày Được Khôi Phục Sau 
Đại Dịch  

Seattle đến Portland  3 6 
Seattle và Vancouver, B.C.  1 2 
Portland và Eugene  2 2 
  
  
WSDOT đang xây dựng Kế Hoạch Phát Triển Dịch Vụ để xem xét các cải tiến đối với dịch vụ Amtrak Cascades ở 
tiểu bang Washington. Để bắt đầu thực hiện nỗ lực này, nhóm dự án đã chuẩn bị Tuyên Bố Sơ Bộ về Mục Đích 
và Nhu Cầu, sẽ được sử dụng để hướng dẫn phát triển, phân tích và lựa chọn các chiến lược nhằm cải thiện 
dịch vụ đường sắt chở khách liên thành phố. WSDOT muốn lắng nghe ý kiến của quý vị! Có những nhu cầu 
và ưu tiên đi lại nào khác ngoài những mục được liệt kê dưới đây mà nhóm dự án nên đưa vào không?  
  
Mục đích và nhu cầu của Kế Hoạch Phát Triển Dịch Vụ là cải thiện dịch vụ Amtrak Cascades theo 
cách:  

1. Đem lại thêm lựa chọn đi lại giữa các thành phố khi dân số và cơ hội việc làm tiếp tục gia tăng.  

2. Tăng cường kết nối giữa tất cả các loại phương tiện giao thông khác nhau, bao gồm tàu chở khách 
kết nối ngoại ô-trung tâm thành phố và dịch vụ vận chuyển tại địa phương.  

3. Hỗ trợ các mục tiêu giảm khí nhà kính của tiểu bang Washington.  

4. Cung cấp dịch vụ đưa đón cho tất cả mọi người một cách công bằng.  

5. Hỗ trợ khả năng hoạt động về mặt kinh tế của cộng đồng nhà ga.  

6. Bảo vệ và duy trì khả năng của hành lang đường sắt để đáp ứng nhu cầu của hành khách và các 
hãng vận chuyển hàng hóa.  

7. Tránh hoặc giảm thiểu các tác động đến cộng đồng và môi trường.  

8. Là một khoản đầu tư tiền thuế thông minh.  
  
Quý vị có thể liên hệ với nhóm dự án bằng cách gửi email đến cascadesSDP@wsdot.wa.gov.   
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