
قسم مشروع سان فرنسيسكو إلى سان خوسيه

/ لبيئيمسودة األسئلة الشائعة حول تقرير التأثير ا

بيان التأثير البيئي

مكتبة مقاطعة ميرسيد، فرع ميرسيد•

مكتبة مورجان هيل•

 (Merced County Clerk)موظف في مقاطعة ميرسيد•

 (San Benito County Recorder)سجل مقاطعة سان بينيتو•

مكتبة سانتا كالرا، فرع سنترال بارك•

(سان خوسيه)مكتبة دكتور مارتن لوثر كينج جونيور •

مكتبة جيلروي•

مكتبة مقاطعة ميرسيد، فرع لوس بانوس•

.  2020أبريل، 24لقسم مشروع سان خوسيه إلى ميرسيد في  (EIR/EIS)بيان التأثير البيئي/ سُتنشر مسودة تقرير التأثير البيئي

*.2020يونيو، 8للتعليق عليها في 45تنتهي فترة األيام ال 

متى ستكون الوثيقة متاحة؟

كيف أستطيع الوصول إلى الوثيقة؟

بيان التأثير البيئي؟/ ما الذي تحويه مسودة تقرير التأثير البيئي

1 .التواريخ واألماكن وشكل االجتماعات ما زالت مؤقتة وهي عرضة للتغيير*

 (California High-Speed Rail Authority Offices)ستكون هنالك نسخ مطبوعة متاحة في مكاتب هيئة السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا

:*خالل أيام وساعات العمل، وذلك خاضع لتوجيهات السالمة والصحة العامتين المتعلقة بفيروس كورونا

(Northern California Regional Office):مكتب شمال كاليفورنيا اإلقليمي •

100 Paseo de San Antonio, Suite 300, San Jose, CA 95113

 L Street, Suite 620, Sacramento, CA 95814 770:المقر الرئيس•

ستكون . لالطالع عليها أو تحميلها (hsr.ca.gov)بيان التأثير البيئي متاحة على موقع الهيئة اإللكتروني/ ستكون مسودة تقرير التأثير البيئي

.بيان التأثير البيئي وتقارير فنية متاحة عند الطلب/ هنالك نسخ إلكترونية من مسودة تقرير التأثير البيئي

ت بناء على ربما تكون ساعات وأيام العمل قد ُخفِّض)ستكون هنالك أيًضا نسخ متاحة في األماكن التالية خالل ساعات عمل هذه المنشآت 

(:*توجيهات السالمة والصحة العامتين المتعلقة بفيروس كورونا

بيان/ ملخص تنفيذي وتقرير: المجلد األول

ملخص تنفيذي•

غرض المشروع واالحتياجات واألهداف: 1الفصل •

البدائل: 2الفصل •

يف من اآلثارالبيئة المتأثرة والعواقب البيئية ووسائل التخف: 3الفصل •

الجماليات والجودة البصرية•

األراضي الزراعية•

جودة الهواء وغازات الدفيئة•

الموارد الحيوية والمائية•

الموارد الثقافية•

التأثيرات التراكمية•

ة الحقول المغناطيسية الكهربائية والتداخالت المغناطيسي•

الكهربائية

الموارد الجيولوجية وموارد التربة وعلم الزالزل والمواد •

األحفورية

المواد الخطرة والنفايات•

الموارد المائية والهيدرولوجية•

الضجيج واالهتزازات•

الحدائق وأماكن الترفية واألماكن المفتوحة•

الخدمات العامة والطاقة•

النمو اإلقليمي•

السالمة واألمن•

المجتمعات المحلية والشؤون االجتماعية االقتصادية•

تخطيط المحطة واستخدام األرض وتطويرها•

النقل•

التطور( )6f(/ f)4القسم : 4الفصل •

العدالة البيئية: 5الفصل •

نفقات المشروع والعمليات: 6الفصل •

ي اعتبارات أخرى يفرضها قانون الجودة البيئية ف: 7الفصل •

 (NEPA)قانون السياسة البيئية الوطنية/(CEQA)كاليفورنيا 

البديل المفّضل: 8الفصل •

مشاركة العموم والوكالة: 9الفصل •

فصول داعمة أخرى•

ملحقات فنية: 2المجلد 

بيانات مفصلة داعمة للتحليل البيئي•

تصميم أولي: 3المجلد 

خطط التصميم الهندسي األولي•

http://www.hsr.ca.gov/


.خرائط عامة2، الفصل 1يحتوي المجلد •

، الجماليات 3.16، القسم 3، الفصل 1يعرض المجلد •

.والجودة البصرية محاكيات من أماكن المرقبة عبر الممر

أين يمكن أن أجد الخرائط والمحاكيات البصرية؟

كيف يمكنني أن أقدم مالحظات مؤثرة؟

نون قانون الجودة البيئية في على كل حال، يفرض قا. بيان التأثير البيئي النهائي/ سُتقبل كل المالحظات وستستلم إجابة مكتوبة في تقرير التأثير البيئي

البيئة أن تكون إجابات الهيئة مركزة على تأثيرات خط السكة الحديدية عالي السرعة المحتملة على (NEPA)وقانون السياسة البيئية الوطنية (CEQA)كاليفورنيا

.يمكن أن تساعد االقتراحات التالية في تقديم مالحظات مؤثرة. والمجتمع المحلي

الخصائص التي ستتأثر A-3.01، الملحق2يعرض المجلد •

.ببدائل المشروع

مخططات التصميم الهندسي األولي لبدائل 2يحوي المجلد •

.المشروع

2 .التواريخ واألماكن وشكل االجتماعات ما زالت مؤقتة وهي عرضة للتغيير*

قسم مشروع سان فرنسيسكو إلى سان خوسيه

/ لبيئيمسودة األسئلة الشائعة حول تقرير التأثير ا

بيان التأثير البيئي

:تفاصيل مهمة

.ضّمن تعليقك إشارة إلى قسم الوثيقة أو رقم الصفحة•

.اذكر عنصر المشروع المحدد أو األثر المقلق، إضافة إلى مكان العنصر أو األثر•

.كلما كان التعليق مفصًلا أكثر، كلما ساعد الهيئة على تقديم إجابة مفصلة أكثر•

:هيكلة مالحظاتك

.  فيما يخص المًلحظات المتعددة، يساعد ترقيمها الهيئة على الرد بشكل محدد أكثر•

.حاول أن تجمع مًلحظات متعددة وفق موضوعها•

:انظر في أن تراجع وأن تقدم المالحظات بالتعاون مع آخرين

.يساعدك  مع آخرين على مراجعة الوثيقة بشكا فّعال أكثر•

.إذا قدم أحدهم تعليقاا توافق عليه، يمكنك أن تحيل إلى هذه المًلحظات بدالا من تكرارها في ورقتك•

.جابةإن عدد المرات التي يقدم فيها نفس التعليق لن يؤثر على اإل. ستقدم الهيئة نفس اإلجابات للمًلحظات الناشئة عن نفس المشكلة•

عن طريق البريد اإللكتروني

•san.jose_merced@hsr.ca.gov
@

كيف يمكنني تقديم مالحظاتي؟

الحضور شخصًيا

في سان خوسيه   Open Houses(اليوم المفتوح)•

، جيلوري (مساءا 7بعد الظهر إلى 4، من الساعة *مايو11)

، لوس بانوس (مساءا 7بعد الظهر إلى 4، من الساعة *مايو14)

(مساءا 7بعد الظهر إلى 4من الساعة * مايو18)

مًلحظات مكتوبة أو رسائل مكتوبة فقط•

بعد الظهر 3، من الساعة *مايو27)جلسة عامة في سان خوسيه •

(مساءا 8إلى الساعة 

مًلحظات شفوية، أو مًلحظات كتابية، أو رسائل مكتوبة•

مكتب شمال كاليفورنيا اإلقليمي•

*(Northern California Regional Office) ا 9من الساعة صباحا

(بعد الظهر4إلى الساعة 

مًلحظات مكتوبة فقط•

نظًرا لمتطلبات السالمة :19كوفيد (COVID-19)تحديثات*

ر لقاءات والصحة العامتين بخصوص فيروس كورونا، يمكن أن ُتغيّ 

خصية إلى لقاءات بيان التأثير البيئي الش/ مسودة تقرير التأثير البيئي

ة يرجى زيارة موقع الهيئ. أو مؤتمرات عن بعد/ عبر اإلنترنت و

للمزيد من المعلومات، بما في ذلك  (hsr.ca.gov)اإللكتروتي

.ةمعلومات محّدثة عن الجلسات المخصص لها والبيوت المفتوح

عن طريق البريد

•Attn: San Jose to Merced Project Section: Draft EIR/EIS

Northern California Regional Office

100 Paseo de San Antonio, Suite 300

San Jose, CA 95113

http://www.hsr.ca.gov/

