
Các Lợi Ích của Dự Án 
Dự Án BART Silicon Valley Giai Đoạn II của VTA là đoạn nối dài sáu dặm với bốn trạm, sẽ đưa dịch vụ xe điện BART từ 
Berryessa/Bắc San José qua khu trung tâm San José đến Thành Phố Santa Clara. Dự Án Giai Đoạn II sẽ bao gồm một 
đường hầm dài khoảng năm dặm, hai trạm thông hơi giữa đường hầm, một trạm bảo trì và sân lưu trữ, ba trạm tàu 
điện ngầm (Alum Rock/28th Street, Downtown San José, Diridon), và một trạm trên mặt đất (Santa Clara). Đường hầm 
xe điện ngầm sẽ nằm trong một đường hầm có đường kính lớn. Các lợi ích của dự án Giai Đoạn II bao gồm:

Dịch vụ xe điện nhanh chóng và đáng tin 
cậy, sẽ kết nối BART với hệ thống xe điện 
và xe buýt của VTA, Amtrak, ACE, Caltrain, 
Capitol Corridor và dịch vụ xe       
buýt liên thành phố.

Cải tiến các trung tâm chuyên chở công 
cộng để đáp ứng các phương tiện đi lại 
bằng xe điện, xe buýt, xe đạp và đi bộ nhằm 
nâng cấp và mở rộng các lựa chọn đi lại có  

    lợi cho sức khỏe và môi trường.

Hợp tác với cộng đồng để thực hiện một 
dự án mang tầm nhìn của cộng đồng xung 
quanh đối với mỗi khu vực trạm.

Xem tiếp trang mặt sau

CÁC PHƯƠNG THỨC SỬ 
DỤNG HỆ THỐNG BART GIAI 

ĐOẠN II 

ĐỀ ÁN CÙNG PHÁT TRIỂN CHÚ TRỌNG 
ĐẾN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG 

CỘNG CỦA DỰ ÁN SẼ BAO GỒM

Giảm Số Dặm Đi Xe Hơi 
Hàng Năm (so với nếu dự 
án không được xây dựng)

27 Triệu

Giảm lượng tấn mét khí 
carbon dioxide (CO2) 
do xe phát thải 

22,340

19%

34%

47%

không gian văn phòng mới 
1,675 Triệu feet vuông

không gian bán lẻ mới

160,000 feet vuông

đơn vị nhà ở mới 
500

TỜ THÔNG TIN: Dự Án Nối Dài BART Silicon Valley Giai Đoạn II   
của VTA

Đầu tư phát triển chú trọng đến phương tiện chuyên 
chở công cộng nhằm gia tăng sự tiếp cận các cơ hội 
việc làm, gia cư và giáo dục, giúp người dân có thể đi 
lại mà không cần xe hơi. 

Ngoài việc tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm trong 
toàn bộ giai đoạn từ thiết kế đến xây cất, Dự Án Giai 
Đoạn II sẽ thúc đẩy nền kinh tế, nghĩa là tăng cường 
phát triển và tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn về lâu 
dài sau khi dự án kết thúc.

Việc xây các công trình thương mại, bán lẻ, và cư 
gia sẽ làm tăng mức thuế mua bán và doanh thu 
thuế bất động sản, qua đó cho phép chính quyền địa 
phương tiếp tục đầu tư.
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Hành khách đi xe vào các 
ngày trong tuần trên Hệ 
Thống Mở Rộng BART Giai   
  Đoạn 
  II của   
  VTA



Kết nối Vùng Vịnh 
Dự án Nối Dài BART Silicon Valley Giai Đoạn II của VTA kết nối các quận 
San Francisco, San Mateo, Alameda, Contra Costa và Santa Clara – cuối 
cùng đã đến với khu vực Vùng Vịnh bằng dịch vụ xe điện tốc hành.

Light Rail


