
MERCEDبه  SAN JOSEبخش پروژه

ت سواالت متداول در باره پیش نویس گزارش اثرات زیس

 (EIR/EIS)بیانیه اثرات زیست محیطی/محیطی

Mercedشعبه ،Mercedکتابخانه کانتی •

Morgan Hillکتابخانه •

Mercedمنشی کانتی •

San Benitoقاضی شهربانی کانتی •

Central Parkشعبه ،Santa Claraكتابخانه •

Dr. Martin Luther King, Jr. (San Jose)کتابخانه •

Gilroyكتابخانه •

Los Banosشعبه،Mercedکتابخانه کانتی •

در تاریخ Mercedبه San Joseبرای بخش پروژه (EIR/EIS)بیانیه تأثیرات زیست محیطی/پیش نویس گزارش اثرات زیست محیطی

.*بسته می شود2020ژوئن 8روزه در تاریخ 45دوره ارسال نظرات . منتشر خواهد شد2020آوریل 24

چه زمانی اسناد قابل دسترسی خواهند بود؟

چگونه می توانم به این اسناد دسترسی پیدا کنم؟

وجود دارد؟EIR/EISچه چیزی در پیش نویس 

1 .تاریخ ها و مکان ها، و صورت برگزاری جلسات آزمایشی بوده و قابل تغییر هستند*

روزهای کاری باتوجه به بخشنامه های /زیر در طول ساعات Californiaنسخه های چاپی برای بررسی در ادارات خدمات راه آهن سریع السیر

:*ایمنی و بهداشت عمومی مربوط به ویروس کرونا در دسترس خواهند بود

Northern California:دفتر منطقه ای •

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

 L Street, Suite 620, Sacramento, CA 95814 770:مراکز اصلی•

نسخه های الکترونیکی. در دسترس خواهد بود (hsr.ca.gov)برای مشاهده یا بارگیری در وب سایت نهاد مسئولEIR/EISپیش نویس 

EIR/EISپیش نویس و گزارش های فنی در صورت درخواست در دسترس هستند.

لیل ساعات کاری ممکن است به د/روزها)همچنین در این مکان ها در ساعاتی که ساختمان ها باز باشند، کپی ها در دسترس خواهند بود 

(:*رعایت دستورالعمل های بهداشت و ایمنی ویروس کرونا کاهش یابند

بیانیه/خالصه اجرائی و گزارش: جلد اول

خالصه اجرائی•

قصد، نیاز و اهداف پروژه: 1فصل •

گزینه ها: 2فصل •

محیط زیست تحت تاثیر واقع شده، پیامدهای محیط : 3فصل •

زیستی و اقدامات کاهشی

زیبایی شناسی و کیفیت بصری•

اراضی کشاورزی•

کیفیت هوا و گازهای گلخانه ای•

منابع بیولوژیکی یا زیستی و آبی•

منابع فرهنگی•

اثرات تجمعی•

میدان های الکترومغناطیسی و تداخل الکترومغناطیسی•

زمین شناسی، خاک ها، لرزه نگاری و منابع دیرینه شناسی•

مواد و ضایعات یا پسماندهای خطرناک •

هیدرولوژی و منابع آب•

سر و صدا و لرزش•

پارک ها، فضاهای باز و تفریحی •

خدمات شهری و انرژی•

رشد منطقه ای•

امنیت و ایمنی•

اقتصاد اجتماعی و جوامع•

برنامه ریزی ایستگاه، استفاده از زمین و توسعه آن•

حمل و نقل•

 6(f)/(f)4ارزیابی بخش: 4فصل •

:عدالت محیط زیستی: 5فصل •

هزینه های پروژه و بهره برداری: 6فصل •

CEQA/NEPAسایر مالحظات : 7فصل •

گزینه جایگزین ارجح: 8فصل •

دخالت عمومی و اداری: 9فصل •

پشتیبانی از فصلهای دیگر•

ضمائم فنی: جلد دوم

اطالعات دقیق پشتیبانی از تحلیل محیطی•

طراحی اولیه: جلد سوم

برنامه های اولیه طراحی مهندسی •



.شامل نقشه های کلی است2جلد اول ، فصل •

، زیبایی شناسی و کیفیت3.16، بخش 3جلد اول، فصل •

بینایی، شبیه سازی ها از دیدگاه های اصلی در امتداد 

.راهرو را نشان می دهد

نقشه ها و تصویرسازی های بصری را از کجا می توانم پیدا کنم؟

چگونه می توانم نظرات سازنده و مؤثر ارائه دهم؟

و قانون  (NEPA)با این حال، قانون سیاست ملی محیط زیست. نهایی دریافت خواهد کردEIR/EISکلیه اظهار نظرها پذیرفته شده و پاسخی کتبی برای

ملزم می دارد پاسخ های نهاد مسئول بر تأثیرات احتمالی جامعه و محیط زیست از پروژه راه آهن سریع السیر California (CEQA)كیفیت محیط زیست

.پیشنهادات زیر می توانند به شما در تهیه نظرات سازنده و مؤثر کمک کنند. پیشنهادی متمرکز باشند

ویژگی هایی را نشان می دهد که  A-3.01جلد دوم ضمیمه•

.دتحت تأثیر گزینه های جایگزین پروژه قرار می گیرن

جلد سوم شامل برنامه های اولیه طراحی مهندسی گزینه های•

.جایگزین پروژه است

2 .تاریخ ها و مکان ها، و صورت برگزاری جلسات آزمایشی بوده و قابل تغییر هستند*

:جزئیات حائز اهمیت هستند

.ارجاع به بخش سند یا صفحه ای جداگانه در اظهار نظر خود را قرار دهید•

.عنصر خاص پروژه یا اثر نگرانی، و همچنین مکان آن عنصر یا اثر را مشخص کنید•

.اظهار نظر دقیق تر به نهاد مسئول کمک می کند تا پاسخی با جزئیات دقیق تر را ارائه دهد•

:ساختاربندی نظرات شما

.برای اظهار نظرهای متعدد ، شماره گذاری هر نظر به نهاد مسئول کمک می کند تا به طور ویژه پاسخ دهد•

.سعی کنید نظرات مختلف را براساس موضوع دسته بندی کنید•

:بررسی و اظهار نظر در همکاری با دیگران را مد نظر قرار دهید

.همکاری با هم می تواند به شما در بررسی کارآمدتر این سند کمک کند•

اگر شخص دیگری اظهار نظر کرده است که شما با آن موافق هستید، می توانید به جای تکرار اظهار نظر در ارسال خود، به آن•

. نظرات ارجاع دهید

ظر تعداد دفعاتی ارسال همان ن. نهاد مسئول پاسخی مشابه به اظهارنظرهایی که موضوع یکسانی را مطرح می کنند، ارائه خواهد داد•

.  یکسان، روی پاسخ تأثیر نمی گذارد

:ارسال ایمیلی

•san.jose_merced@hsr.ca.gov
@

چگونه می توانم نظرات خود را ارائه کنم؟

:به صورت حضوری

•Open Housesیا  پذیرش عمومی درSan Jose 

می، * 14تاریخ Gilroy (، (بعدازظهر7تا 4می، * 11تاریخ (

می،* 18تاریخ Los Banos (، و(بعدازظهر7تا 4

(بعدازظهر7تا 4

فقط نظرات کتبی یا کارتهای اظهارنظر•

می،* 27تاریخ  San Jose (دادرسی عمومی در•

(بعدازظهر8تا 3

نظرات کالمی، نظرات کتبی یا کارتهای اظهارنظر•

(بعدازظهر4–صبح  Northern California* (9دفتر منطقه ای•

فقط نظرات کتبی•

با توجه به الزامات بهداشتی و ایمنی :19-به روز رسانی کووید*

عمومی در مورد ویروس کرونا، ممکن است نیاز باشد تا جلسات

ز یا ا/به جلسات تلفنی آنالین وEIR/EISحضوری برای پیش نویس

ه روز برای اطالعات بیشتر شامل اطالعات ب. راه دور تغییر یابند

درباره دادرسی برنامه ریزی شده و خانه های باز، به سایت نهاد

.مراجعه کنید (hsr.ca.gov)مسئول

:ارسال پستی

•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

MERCEDبه  SAN JOSEبخش پروژه

ت سواالت متداول در باره پیش نویس گزارش اثرات زیس

 (EIR/EIS)بیانیه اثرات زیست محیطی/محیطی


