
Các hỗ trợ
Buổi họp dễ tiếp cận đối với người khuyết tật và người có trình độ tiếng Anh hạn chế. Các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận buổi họp và ngôn ngữ sẽ được cung cấp 
miễn phí, theo yêu cầu, tùy theo sẵn có. Những dịch vụ này bao gồm những tài liệu dạng thay thế, tài liệu đã dịch sẵn, thiết bị trợ thính và thông dịch viên (bao 
gồm cả Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ). Để yêu cầu những hỗ trợ hợp lý và/hay các dịch vụ ngôn ngữ, vui lòng email team@southstationairrights.com hạn chót ngày 
16 tháng 1. 
Nếu cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ team@southstationairrights.com.

SOUTH STATION TRANSPORTATION CENTER 
(TRUNG TÂM VẬN TẢI GA PHÍA NAM) BUỔI 

Thứ Ba, ngày 14 tháng 
1 năm 2020
4:30 chiều đến 6:30 chiều 
BSA Space,
Phòng Fort Point (Lầu 2)
290 Congress Street,
Boston, MA 02110

Hines, phối hợp với Boston Planning and 
Development Agency (Cơ quan Kế hoạch và 
Phát triển Boston, gọi tắt là BPDA) và MBTA, 
mời quý vị đến một Buổi họp đại chúng trước 
khi triển khai xây dựng đối với các đề án nâng 
cấp South Station Transportation Center. Xây 
dựng Dự án South Station Air Rights sẽ bắt đầu 
vào khoảng đầu năm 2020. Buổi họp đại chúng 
là cơ hội để trình bày thông tin chi tiết về dự án, 
những ảnh hưởng và lợi ích đối với người sử 
dụng Ga South Station, và các thông tin chi tiết 

về công trình. Hãy ghé đến bất cứ lúc nào 
trong khoảng 4:30 - 6:30 chiều để tìm hiểu về 
dự án và nói chuyện với các thành viên trong 
nhóm dự án. 
Dự án South Station Air Rights sẽ bao gồm 
việc hoàn thành Trung tâm vận tải South Sta-
tion Transportation Center đã được chờ đợi 
lâu nay. Trạm xe buýt sẽ được mở rộng, năng 
suất phục vụ tăng lên 50%, và sẽ cung cấp 
nhiều chuyến chuyển tiếp thuận tiện qua xe 
lửa và tàu điện ngầm hơn. Kết quả là các 
đường ray và sân ga sẽ có mái che hoàn toàn 
và khu vực tập trung ngoài trời sẽ được 
chuyển thành một cửa ngõ có ý nghĩa quan 
trọng về mặt kiến trúc vào thành phố.
Hãy vào trang web của dự án để đăng ký 
nhận cập nhật qua email và tìm hiểu thêm: 
southstationairrights.com  
Có thắc mắc hay ý kiến?
Gởi email đến nhóm thực hiện dự án
team@southstationairrights.com


