
    tháng 6 năm 2016
Pre-Sort
Standard

U.S. Postage
PAID

Permit No. 589
San Jose, CA

16
05

-0
72

4

Alum Rock-Santa Clara Cập Nhật Dự Án Xe Buýt Tốc Hành

Alum Rock-Santa Clara Bus Rapid Transit 項目資訊更新      
3331 North First Street, San Jose, CA 95134-1927

Tôn Vinh Nghệ Thuật 
Địa Phương
Các trạm BRT mới bao gồm những cải tiến nghệ 

thuật  “phòng trong một căn phòng” tăng cường 

tính độc đáo cá biệt của các trạm và tạo điểm nhấn 

phản ảnh khu phố láng giềng nơi mà các trạm được 

đặt để. Chủ đề trạm BRT Story Road hướng đông, 

lấy cảm hứng từ Đêm Boulevard Tháng Tám của 

San Jose, nơi những người đam mê xe địa phương 

tụ họp với nhau để khoe những chiếc xe đẹp trang 

trí tỉ mỉ của họ, tôn vinh nét văn hóa xe low-rider văn 

hóa xe.Từ xưởng vẽ tại gia ở phía đông San Jose, 

Raul Delgado, góp phần của mình bằng thiết kế chi 

tiết trần thép không rỉ của “phòng” thuộc trạm BRT 

đường Story Road hướng đông. Raul đã dành thời 

gian, kỹ năng và kinh nghiệm của mình cho công việc 

này, và sau đó tăng cường thiết kế ban đầu do Merge 

Conceptual Design cung cấp bằng nhiều đường cong 

hơn, và đặc sắc hơn, sống động, đại diện cho phong 

cách nghệ thuật địa phương low-rider khu vực phía 

Đông.

Raul, người gốc Mexico, dọn đến San Jose 

với gia đình khi ông được bốn tuổi và bắt 

đầu công việc thiết kế chi tiết các xe hơi (hot 

wheels) và xe đạp khi ông được 14. Cùng với 

anh em của ông, Raul tiếp tục đam mê của 

mình sau khi học xong trung học, thiết kế chi 

tiết những chiếc xe đạp của bạn bè, xe hơi, 

xe pedal, và thậm chí cả xe đẩy! Raul là một 

người thợ mộc chuyên nghiệp, và thiết kế chi 

tiết là một sở thích và công việc phụ  mà ông 

thích làm. Sự hài lòng lớn nhất của ông là 

nhìn thấy những chiếc xe mà ông và các anh 

em của mình đã trình bày chi tiết giành giải 

nhất về sơn và đồ họa trên các tạp chí và các 

triển lãm xe.

Raul nhận ra tầm quan trọng của bản sắc nghệ thuật 

của trạm trong khu phố láng giềng, và niềm tự hào 

nó đem đến cho cộng đồng. Ông là một người tận tụy 

với nghề, đã lập gia đình và có một con trai hai tuổi 

tên là Nathan. Điều quan trọng với Raul là được dành 

thời gian cho dự án này và sử dụng nó để chuyển tải 

các giá trị và xây dựng một tấm gương cho con trai 

mình. Khi tác phẩm nghệ thuật và trạm hoàn thành, 

Raul sẽ để lại một di sản cho gia đình và cộng đồng 

thông qua một trạm được trang trí bởi một nghệ sĩ địa 

phương, người hiểu sâu sắc tầm quan trọng vào sự 

đóng góp và niềm tự hào của cộng đồng .

弘揚地方藝術

BRT 每個新車站都有「別有洞天」

的藝術裝飾，形成獨特的地標，

表現了每個車站的風格，反映了

車站所在社區的特徵。位於 Story Road 

東向路段的 BRT 車站的設計靈感源自

聖荷西市八月 Boulevard Nights 活動，

愛車一族相聚大秀他們精心裝飾美容

過的車子，弘揚社區本地低底盤跳跳

車文化。  

Raul Delgado 家住聖荷西市東區，他在

自己的家庭工作室爲 Story Road 東向路

段的 BRT 車站「別有洞天」的不銹鋼

天花板的裝飾進行設計，注入了他獨

特的個人風格。

Raul 為此傾注了大量的時間、技能及

經驗，用更多的線條、更濃郁鮮艶的

顔色爲 Merge Conceptual Design 原來的

設計增添了反映東區低底盤跳跳車社

區的藝術色彩。

Raul 來自墨西哥，四歲時隨家人移居

聖荷西市，十四歲時就開始爲風火輪

汽車及自行車進行車輛美容。高中畢

業後， Raul 與他的兄弟們一起繼續

追求這一藝術愛好，爲朋友們的自行

車、汽車、踏板車、甚至嬰兒推車進

行美容！Raul 的本行是木匠，車輛美

容則是他心愛的業餘愛好和副業。他

最感到高興的是看到他與他的兄弟們

一起美容的車子在雜誌及車展中贏得

最佳油漆及圖案獎。  

Raul 認識到，車站設計的藝術特點對

於周圍的社區十分重要，也必須爲社

區帶來自豪感。Raul已經成家，是一位

關心家庭好男人，他有個兩歲的兒子

叫 Nathan。對 Raul 來說，他必須抽出

時間來做這個項目，以此爲兒子做表

率，灌輸正確的價值觀。藝術裝飾安

裝完畢，車站竣工後，作為一位深知

社區的自豪感並願意作出貢獻的本地

藝術家，Raul通過自己的藝術作品，將

爲他的家庭及社區留下一份寶貴的文

化傳承。 

(408) 321-7575 • (408) 321-2330                  vta.org/ar-sc-brt               VTARapid                 @VTARapid

Bãi đậu xe công cộng nằm ở góc phía tây bắc của Alum Rock Avenue và King Road

公共停車場位於 Alum Rock Avenue 及 King Road 的西北角

Thêm Khu Đậu Xe Công Cộng!

Một bãi đậu xe công cộng mới dành cho các doanh nghiệp 
và khách hàng trong suốt thời gian xây dựng BRT dọc theo 
Alum Rock Avenue. Hãy mua sắm tại Alum Rock! Bãi đậu xe 

miễn phí này nằm trên Alum Rock Avenue và King Road, mở cửa hàng 
ngày từ 6:00 sáng đến 12 giờ đêm. Không nhận xe đỗ xe qua đêm. 

現在提供新的公共停車場！

Alum Rock Avenue 的 BRT 車站整個施工期間有一
個新的公共停車場可供商家及顧客使用。請來 
Alum Rock 消費！這個免費的停車場位於 Alum 

Rock Avenue 及 King Road 路口，每天早上 6 點到午
夜 12 點開放使用。但車輛不可停放過夜。  
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Roadway Widening 
Median Busway & Eastbound Lanes

Arena
Trạm hướng đông đã hoàn thành! 
Còn một công trình điện nhỏ. 
Trạm hướng tây sẽ được hoàn 
thành vào cuối tháng Sáu.

 

 

Arena
東向車站已經竣工！
還有少量電氣工程需要完成。
西向車站也將很快竣工。
西向 Arena BRT 車站  
預計將於五月低完成。

 

 

Trung Tâm Ðường  Santa Clara và 
Tòa Thị Chính Thành Phố San Jose
Việc xây dựng các trạm BRT Trung Tâm và 
Tòa Thị Chính đang được tiến hành và dự 
kiến sẽ được hoàn thành từ giữa đến 
cuối mùa hè. 

 

   

Trong thời gian xây dựng vỉa hè và các trạm
 mới, các doanh nghiệp trung tâm thành phố 
vẫn mở cửa và đón khách. Thưởng thức
 một tách cà phê, trà bọt, một bát cháo trai, 
hoặc nghe nhạc sống, tất cả đều có ở 
trung tâm thành phố! 

 

  

Santa Clara Street 市中心及聖荷
西市市政廳
市中心及市政廳 BRT 車站的施工
正在進行，預計將 於仲夏或夏末完成。

 
 

 
在新人行道及車站施工期間，
市中心的商家將繼續營業、
可以光顧。請來市中心盡情享受一
杯咖啡或波霸奶茶、一碗海鮮濃湯，
或者現場表演的音樂！

Ðường Santa Clara tại Tuyến
Phố 17 & 24 
Các trạm BRT tại tuyến phố 17 và 24 
trên đường Santa Clara sắp hoàn thành. 
Gạch trang trí và nghệ thuật trần đã 
được lắp đặt ở cả hai vị trí. Ngày dự 
kiến hoàn thành cuối cùng là cuối tháng Bảy.

 

17街 與 24街之間的Santa Clara 
Street 路段 
17街和 24街之間的Santa Clara Street
路段的BRT車站即將竣工。
天花板藝術裝飾及裝飾性磁磚在
兩個車站都已安裝完畢。
預計爲7月底完工。

 

King và Jackson 

-

King 和 Jackson

Story và Ocala
Công tác lắp đặt các trạm BRT hướng 
bắc và hướng nam  đang tiến triển tốt. 
Các điểm dừng xe buýt ở Story sẽ vẫn 
đóng cửa trong thời gian xây dựng, 
và điểm dừng xe buýt ở Ocala sẽ vẫn 
ở vị trí di chuyển của nó cho đến 
khi các trạm BRT được hoàn thành.

Story 及 Ocala
北向及南向 BRT 車站的安裝工作正
在推進。位於 Story 的公車站在施工
期間將繼續關閉。Ocala 的公車站 
遷移到新址後，一
直使用到 BRT 車站施工完成為止。

-

Alum Rock
Công tác lắp đặt các trạm BRT hướng 
bắc và hướng nam đang tiến triển tốt. 
Ngày dự kiến hoàn thành cuối cùng là 
cuối tháng Bảy.

Alum Rock
北向及南向 BRT 車站的安
裝工作正在推進。
預計7月底完工。

Trạm BRT Arena hướng tây
西向 Arena BRT 車站  

Gạch trang trí và nghệ thuật trần trạm 
BRT tuyến phố 17 hướng tây 
(và ngay sau đó, kính chắn gió) lấy cảm 
hứng từ trò chơi Việt, Bồ Ðào Nha và 
Mexico từ trong khu phố láng giềng.

Lắp đặt hoa văn vỉa hè mới
安裝新人行道上的圖案

Các đội xây dựng đang hoàn thành việc mở rộng trên Alum Rock và tạo thêm vỉa hè mới

施工人員在　Alum Rock 上進行道路拓寬工程，鋪設新路面

Trạm BRT Alum Rock Hướng Nam
Alum Rock 南向 BRT 車站

Hình ảnh của sản xuất kính chắn gió.

風擋製造過程的照片。

Mở rộng sang hướng đông giữa Schar� 
và I-680, và tại phố 34 đã hoàn thành. 
VTA đã trao một hợp đồng mới để làm 
nốt phần còn lại của công việc BRT trong 
khu vực này cho Công ty Xây dựng 
Ghilotti, một công ty gia đình có uy tín và 
điều hành Tổng trụ sở chính Xây dựng 
Công trình tại Santa Rosa, California. 
Ghilotti đang chuẩn bị khởi công xây 
dựng tuyến đường xe buýt chuyên dụng, 
và lắp đặt các trạm BRT giữa Alum Rock 
Avenue tại King Road và Jackson Avenue. 
Họ cũng sẽ bắt đầu mở rộng đường phố 
giữa I-680 và Capitol Avenue vào tháng 
Sáu. Công việc xây dựng chủ yếu sẽ được 
hoàn thành đúng thời gian phục vụ cho 
kỳ nghỉ lễ năm 2016, và toàn bộ dự án sẽ 
hoàn thành vào đầu năm 2017.

Schar� Avenue 與 I-680 高速公路
之間路段以及　34th 街的東向道
路拓寬工程已完成。VTA 簽署了新
的合約，將該區剩下的 BRT 工程承
包給　Ghilotti Construction 
Company，這個公司隊部加州
Santa Rosa市，是一家著名的通用
工程建設家族企業。Ghilotti 正著
手在Alum Rock大街中央分隔�鋪
設公車專用道 在Alum Rock/King 
Road路口和 Alum Rock/Jackson 
Avenue 路口中央分隔帶按裝 BRT 
車站。他們還將於6月開始在 I-680 
高速公路及 Capitol Avenue 之間
的道路拓寬工程。主要施工活動將
按時在 2016 年年底假期前完成，
整個項目將於 2017 年初完成。

17街西向的 BRT 車站天花板
藝術裝飾及裝飾性磁磚
(以及即將有的風檔）
的設計靈感來自於附近社區
常見的越南、葡萄牙及墨西哥遊戲。
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