Cư Dân Quận Gwinnett:
Cuộc bầu cử vào tháng 11 này là một cuộc bầu cử lớn với nhiều cuộc đua ứng cử viên và các vấn đề khác
trên lá phiếu. Trong đó có hai câu hỏi trưng cầu dân ý địa phương sẽ được quyết định cho Quận. Một
trong số đó sẽ cung cấp kinh phí vận chuyển chuyên dụng để mở rộng khả năng tiếp cận, lựa chọn và tính
linh hoạt trong hệ thống giao thông công cộng của Quận Gwinnett.
Hội đồng Ủy viên đã ghi nhớ những lời chỉ trích mà chúng tôi nghe được về kế hoạch mở rộng phương tiện
công cộng trước đó và làm việc với một nhóm công dân để tạo ra một kế hoạch cải tiến. Kế hoạch mới dựa
trên việc sử dụng thuế bán hàng quá cảnh một phần trăm để thực hiện 82 dự án cơ sở hạ tầng và vận
chuyển lớn, giúp chúng tôi chuẩn bị cho tương lai của Gwinnett và củng cố cơ hội trên khắp Quận. So với
các kế hoạch trước đây, Kế hoạch Vận Chuyển Gwinnett mang đến nhiều dự án giao thông, sớm hơn.
Trên thực tế, các phần quan trọng của dịch vụ vận chuyển cao cấp, công suất lớn sẽ được hoàn thành
trong 10 năm đầu tiên.
Kế hoạch này cũng bao gồm các điều khoản cụ thể:
•
•
•
•

11 tuyến vận chuyển mới, công suất lớn sẽ bỏ qua giao thông để có dịch vụ vận chuyển giống như
xe lửa, nhanh hơn, đáng tin cậy hơn, mà thời gian xây dựng nhanh hơn và chi phí thấp hơn
Một Trung tâm đa phương thức được lên kế hoạch tại Đại lộ Jimmy Carter cung cấp dịch vụ đường
sắt đến Ga MARTA Doraville, tránh tắc nghẽn đường bộ gần ga đó
Các bãi đậu-và-đi mới, phục vụ gần như mọi thành phố ở Gwinnett và kết nối Quận với các trung
tâm việc làm lớn ở Downtown/Midtown Atlanta, Buckhead, Perimeter, Emory/CDC, và Athens
Mở rộng các dịch vụ vận chuyển vi mô và chuyên chở người khuyết tật đến hầu hết các khu vực
của Gwinnett

Kế hoạch Vận Chuyển Gwinnett và việc sử dụng thuế quá cảnh mới sẽ giúp Quận kiểm soát việc lập kế
hoạch vận chuyển, tài trợ, các dự án và dịch vụ và sẽ đảm bảo rằng số tiền thuế của bạn mang lại lợi ích
cho cộng đồng.
Tháng 11 này, mọi cử tri đã đăng ký ở Quận Gwinnett đều có cơ hội cân nhắc và quyết định về việc mở
rộng phương tiện công cộng. Tập tài liệu này được thiết kế để cung cấp thông tin cho bạn về Kế hoạch Vận
Chuyển Gwinnett để bạn có thể bỏ phiếu thông báo về câu hỏi trưng cầu dân ý về chuyển tuyến. Bạn bỏ
phiếu như thế nào là do bạn quyết định, nhưng hãy bình chọn!
Trân Trọng,

Charlotte J. Nash
Chủ Tịch, Hội Đồng Ủy Viên Quận Gwinnett

