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A Light Maintenance Facility is where 
trains are cleaned, serviced, and stored 
for supply to HSR terminal stations at 
the start of the revenue day. 

• Quad Gates
• Channelization
• Perimeter Fencing

ALIGNMENT ALTERNATIVE FEATURES

High-Speed Rail Operations

Alternative A Features
• East Option Light Maintenance Facility

• No Additional Passing Tracks

• No Viaduct Approach to Diridon Station

Alternative B Features
• West Option Light Maintenance Facility

• Additional Passing Tracks

• Long Viaduct Option

• Short Viaduct
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BẢN THẢO ĐÃ CHỈNH SỬA/BỔ SUNG EIR/EIS
PHÂN KHÚC DỰ ÁN SAN JOSE ĐẾN MERCED 

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@cahsra facebook.com/CaliforniaHighSpeedRail youtube.com/CAHighSpeedRail@CaHSRA

KHÁI QUÁT
Cục Đường sắt Cao tốc California (gọi tắt là Cục) 
đang ban hành một bản chỉnh sửa có giới hạn 
dành cho Dự thảo đã công bố trước đây cho Báo 
cáo về Tác động của Môi trường (EIR)/Tuyên bố 
về Tác động của Môi trường (EIS) dành cho Phân 
khúc Dự án San Jose tới Merced trong Dự án 
Đường sắt Cao tốc California.

Dự thảo Đã chỉnh sửa/Bổ sung cho EIR/EIS, Bảng 
phân tích Tài nguyên Sinh học này (gọi là “văn bản 
phát hành lại”) đang được Cục soạn thảo, là cơ 
quan đứng đầu về Đạo luật Chất lượng Môi trường 
của California (CEQA) và Đạo luật Chính sách Môi 
trường Toàn quốc1 (NEPA) theo như 23 U.S.C. 327.

  
VĂN BẢN PHÁT HÀNH LẠI
Văn bản phát hành lại có bảng phân tích mới về 
tài nguyên sinh học, dựa trên các hành động về 
luật lệ gần đây có liên quan đến các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng và thông tin mới về những tác động 
đối với động vật hoang dã dọc theo hành lang. Văn 
bản phát hành lại bao gồm thông tin cơ bản mới, 
phương pháp luận, bảng phân tích tác động, và 
các giải pháp giảm nhẹ liên quan tới việc Cục sẽ 
giải quyết những tác động đối với sư tử núi, bướm 
chúa, và các loài vật hoang dã khác như thế nào.

Cục đang yêu cầu những ai đưa ra nhận xét hãy 
giới hạn phạm vi lời nhận xét của họ chỉ vào thông 
tin mới trong Dự thảo Đã chỉnh sửa/Bổ sung cho 
EIR/EIS.

Tìm hiểu thêm và nhận xét văn bản phát hành 
lại tại www.hsr.ca.gov. Quý vị có câu hỏi về các 
tài liệu? Xin gọi số (800) 455-8166.

 

  

Sẵn sàng cho xem xét và nhận xét công khai từ 23 tháng Tư đến 9 tháng Sáu, 2021, tại: www.hsr.ca.gov

Loài bướm chúa đã được nhận định là ứng cử viên cho việc 
bảo tồn theo Đạo luật về Các loài Có nguy cơ tuyệt chủng 
của liên bang. 

Nguồn: Jim Hudgins, Cơ quan về Cá & Động vật hoang dã Hoa Kỳ

Email: 
san.jose_merced@hsr.ca.gov  
Dòng tiêu đề:  
“Revised/Supplemental Draft EIR/
EIS Comment”

Gửi thư qua bưu điện đến địa chỉ:
Attn: San Jose to Merced Project, 
Section: Revised/Supplemental 
Draft EIR/EIS Comment, 
Northern CA Regional Office,  
California High-Speed Rail 
Authority, 
100 Paseo De San Antonio, Ste. 300  
San Jose, CA 95113 

Trang Web:
www.hsr.ca.gov

Nhận xét bằng lời:
(800) 455-8166 

@

1 Đạo luật Chính sách Môi trường Toàn quốc: là luật lệ Liên bang yêu 
cầu những ai nhận nguồn quỹ từ liên bang, như là Cục, đánh giá 
những tác động của các hành động được đề xuất của họ lên môi 
trường trước khi đưa ra quyết định. Việc nhận xét, tư vấn về mặt môi 
trường và những hành động khác cho dự án này do các luật lệ môi 
trường liên bang hiện hành yêu cầu đang được hay đã được Tiểu bang 
California thực hiện theo như 23 U.S.C. 327 và Biên bản Ghi nhớ kí ngày 
23 tháng Bảy 2019 và do Cục Quản lý Đường sắt Liên bang và Tiểu 
bang California thực thi.

Văn bản phát hành lại sẽ sẵn sàng cho 
việc nhận xét công khai từ 23 tháng 
Tư, 2021 đến 9 tháng Sáu, 2021.
Những phản hồi cho các nhận xét sẽ 
có trong Bản hoàn chỉnh cho EIR/EIS.
Nộp lại nhận xét qua:

http://instagram.com/cahsra
http://facebook.com/CaliforniaHighSpeedRail
http://youtube.com/CAHighSpeedRail
https://twitter.com/CaHSRA
https://twitter.com/CaHSRA
mailto:www.hsr.ca.gov?subject=
mailto:www.hsr.ca.gov?subject=
mailto:san.jose_merced%40hsr.ca.gov%20%20?subject=Revised/Supplemental%20Draft%20EIR/EIS%20Comment
http://www.hsr.ca.gov
http://www.hsr.ca.gov
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Những loài có Trạng thái Đặc biệt Mới
Quần thể sư tử núi Southern California/Central 
Coast đã được tiến cử vào danh sách trong 
Đạo luật Các loài Có nguy cơ tuyệt chủng của 
California vào tháng Năm 2020.

Thêm vào đó, loài bướm chúa đã trở thành ứng 
cử viên vào danh sách trong Đạo luật Các loài 
Có nguy cơ tuyệt chủng của liên bang vào tháng 
Mười Hai 2020.

Cả hai loài đều được cho là có hiện diện trong khu 
vực khảo sát tài nguyên cho dự án San Jose đến 
Merced, dựa trên các ghi chép lịch sử và sự tồn 
tại của môi trường sống thích hợp. Do vậy, Cục đã 
thực hiện bảng phân tích về những tác động khả 
dĩ đối với các loài có trạng thái đặc biệt này. Phân 
tích đó, và các giải pháp giảm nhẹ bổ sung và 
chỉnh sửa, đều có trong văn bản phát hành lại.

Sư tử núi sống trên toàn tiểu bang California tại các 
thảo nguyên, rừng cây thân gỗ, và các môi trường 
sống khác.

Nguồn: Cơ quan về Cá và Động vật hoang dã của California 

Phân tích về Tiếng ồn & Ánh sáng
đối với Động vật hoang dã
Để phản hồi lại những nhận xét đã nhận về Dự 
thảo cho EIR/EIS, Cục đã thực hiện thêm phân 
tích về tiếng ồn của đường ray cao tốc và những 
tác động của ánh sáng nhân tạo đối với các loài 
vật hoang dã dọc theo hành lang.

Dự thảo Đã chỉnh sửa/Bổ sung cho EIR/EIS có 
những bảng đánh giá này, cùng với những kết 
luận mới nhất của CEQA và những giải pháp giảm 
nhẹ đã được cập nhật.

Phân tích này tìm hiểu việc sinh vật hoang dã có 
thể bị tác động như thế nào bởi ánh sáng nhân 
tạo cũng như tiếng ồn từ việc thi công, bảo trì 
đường ray và vận hành tàu lửa. Theo kết quả của 
phân tích, Cục đã chỉnh sửa lại các giải pháp giảm 
nhẹ hiện hành liên quan đến tiếng ồn và ánh 
sáng, và thêm một giải pháp mới để giảm đến 
mức tối thiểu những tác động của ánh sáng nhân 
tạo đối với sinh vật hoang dã.

Nai sừng xám Bắc Mỹ, có mặt tại khu vực khảo sát tài 
nguyên cho dự án San Jose đến Merced, là loài nhỏ 
nhất trong các loài nai sừng tại Bắc Mỹ.
Nguồn: Cơ quan về Cá và Động vật hoang dã của California

http://www.hsr.ca.gov
mailto:san.jose_merced%40hsr.ca.gov?subject=

