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Alum Rock-Santa Clara 快捷公車 (BRT) 項目更新 
Cập Nhật Dự Án Xe Buýt Tốc Hành (BRT) Alum Rock - Santa Clara

3331 North First Street, San Jose, CA 95134-1927

行經 Alum Rock Avenue 和聖荷西市中心的 VTA 快捷
公車 (BRT) 已開始營運！這條七英哩長的 Rapid 522 

路線在 Eastridge Transit Center 和 Arena Station 之間提
供快速、班次頻繁且可靠的快車服務，並且靠近 Diridon 
Caltrain Station 和 VTA 輕軌鐵路。

Rapid 522 沿 Capitol Expressway、Alum Rock Ave. 和 
Santa Clara St. 行駛，使得東聖荷西市居民和蓬勃興旺

的商業區與市中心的娛樂、教育和商業有著更為緊密的連
接。乘客使用該路線也可以轉乘 VTA 輕軌鐵路、Caltrain 以
及使用 BART 將來提供的服務。

BRT 有許多特點，這在聖達卡拉縣還是第一次，其中包
括：

• Alum Rock Avenue 和 34th Street 以東設有公車專用
道，將 BRT 公車與一般車流隔開，加快行車速度。

• 班次頻繁 (尖峰通勤時段每 10-12 分鐘一班)。

• 改進式車站提供多項便利設施，例如更好的照明、即時
資訊、遮風擋雨和升級的安全措施。

• 反映本地歷史、傳統和文化的社區裝置藝術。

您出行時如果
經過這個地

區，請充分利用這
些服務。您可在每
個車站欣賞由地方
藝術家和社區成員
創作的鮮活藝術，
或沿著這條熱鬧的
交通走廊光顧許多
家庭式特色小店。
這條新路線開始營
運之後，項目帶來的許多改善將給社區和商業帶來經濟的
收益和交通上的便利。

我們知道，交通改善項目在施工期間對社區造成了影
響，我們感謝您的包涵與配合。設在 1     592 Alum 

Rock Ave. 的 VTA 項目資訊辦公室 (Project Information 
Office) 雖然已經關閉，但我們仍然可以回答您的任何問題
並提供您所需的任何資訊。請致電 (408) 321-7575 或寄
電郵至 community.outreach@vta.org 與 VTA Community 
Outreach 聯絡。您還可造訪 VTA 位於聖荷西市中心 Santa 
Clara St. 的客服中心 (靠近 Market St.)。

Dịch vụ Xe Buýt Tốc Hành (BRT) của VTA chạy xuyên qua 
Alum Rock Ave. và khu trung tâm San Jose đã hoạt động! 
Tuyến Rapid 522 dài bảy dặm là dịch vụ xe buýt có số trạm 

dừng ít, tốc độ nhanh, tần suất cao và đáng tin cậy giữa Trung 
Tâm Vận Chuyển Eastridge và Trạm Arena, gần Trạm Xe Lửa 
Caltrain Diridon và Xe Điện VTA.

Tuyến Rapid 522 chạy dọc theo Capitol Expressway, Alum 
Rock Ave. và Santa Clara St., kết nối cư dân và khu kinh 
doanh sôi động phía đông San Jose với các nơi mua bán, 

giải trí, cơ sở giáo dục, và kinh doanh tại khu vực trung tâm. 
Tuyến xe cũng kết nối hành khách với xe điện VTA, Caltrain và 
trong tương lai là dịch vụ BART.

Nhiều tính năng tuyệt vời của BRT, được áp dụng lần đầu tiên 
trong Quận Santa Clara, bao gồm:

• Làn đường dành riêng cho xe buýt phía đông Alum Rock 
Avenue và 34th Street, ngăn cách xe buýt BRT với làn giao 
thông chung giúp chạy nhanh hơn.  

• Dịch vụ có tần suất cao (10-12 phút / chuyến trong giờ cao 
điểm).

• Các trạm được cải tiến với các tiện nghi như đèn chiếu sáng 
tốt hơn, thông tin theo thời gian thực, mái che thời tiết, và 
những tính năng an toàn được nâng cấp.

• Các trạm có trang trí nghệ thuật cộng đồng độc đáo lấy 
cảm hứng từ lịch sử, truyền thống, và văn hóa khu vực.

Chúng tôi khuyến khích quý vị tận dụng dịch vụ này khi quý 
vị có dịp đi đến khu vực này. Thưởng thức nghệ thuật sống 
động của các nghệ sĩ và thành viên cộng đồng địa phương 

tại từng trạm hoặc ghé vào một trong nhiều cửa hiệu bán lẻ nhỏ 
nép mình nằm dọc theo hành lang nhộn nhịp này. Với dịch vụ 
hiện đang hoạt động, cộng đồng và các doanh nghiệp có thể kỳ 
vọng triển khai những lợi ích kinh tế và sự năng động từ nhiều 
cải tiến do dự án này mang lại.

Chúng tôi nhận biết những tác động mà dự án cải tiến vận 
chuyển này gây ra cho cộng đồng trong lúc thi công và 
xin cám ơn sự kiên nhẫn và hợp tác của quý vị. Mặc dù Văn 

Phòng Thông Tin Dự Án của VTA có trụ sở tại 1592  Alum Rock 
Ave. đã đóng cửa, chúng tôi vẫn có thể trả lời thắc mắc của quý 
vị và cung cấp bất kỳ thông tin nào quý vị cần. Vui lòng liên lạc 
Ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng VTA tại (408) 321-7575 hoặc commu-
nity.outreach@vta.org. Quý vị cũng có thể đến Trung Tâm Dịch 
Vụ Khách Hàng (Customer Service Center) có trụ sở tại Santa 
Clara St., gần Market 
St. trong khu trung 
tâm San Jose.

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

瞭解關於車輛轉彎的新規定

為了配合新的公車專用道，並且遵守聖荷西市政府批准的交通設計計劃，Alum Rock Ave在 US-101 和 Jackson 之
間路段的轉彎車道有了一些變更。駕車者應注意新設置的標誌，瞭解哪些路口禁止左轉和迴轉。

Bảng Chỉ Dẫn Rẽ Hướng

Nhằm đáp ứng làn đường dành riêng cho xe buýt mới và tuân theo kế hoạch giao thông đã duyệt của Thành Phố San Jose, 
một vài thay đổi đã được thực hiện đối với làn xe rẽ hai bên Alum Rock Ave. giữa US-101 và Jackson. Người lái xe nên chú ý 
đến biển báo mới dựng để biết nơi cấm rẽ trái và rẽ hình chữ U.

BRT 公車站展示地方藝術家的藝術設計 
Trạm Xe Buýt BRT với thiết kế của các nghệ sĩ địa phương

Intersection Turns
33rd Street No U-turns. Left turns allowed in both directions.
34th Street No left turns or U-turns. 
King Road U-turns and left turns allowed in both directions.
McCreery Ave. No left turns or U-turns.
Sunset Ave. U-turns and left turns allowed in both directions.
Jose Figueres Ave. No left turns or U-turns.
Scharff Ave. Pedestrian crossing only. No turns. 
Jackson Ave. U-turns and left turns allowed in both directions.
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您知道改善現有基礎設施是 VTA BRT 項目的
一個主要部分嗎？在 進行的改善項目包括

重鋪道路柏油、升級和增設路燈，以及新設交通
號誌。VTA 還鋪設了新的光纖電纜，為本地互聯
網、有線電視和電話系統提供高效能的支持。在
項目進行期間，VTA 與 PG&E、AT&T 和聖荷西
市政府密切合作。

Quý vị có biết rằng việc cải tiến cơ sở hạ 
tầng hiện tại là một phần lớn trong dự án 
BRT của VTA không? Những cải tiến dọc 

theo Alum Rock Ave. bao gồm rải nhựa lòng đường, 
nâng cấp và lắp đặt đèn đường, và đèn tín hiệu giao 
thông mới. VTA cũng đã lắp đặt đường cáp quang 
mới, hỗ trợ hiệu quả cao cho hệ thống mạng, dây cáp, 
và điện thoại. VTA làm việc chặt chẽ với PG&E, AT&T, 
và Thành Phố San Jose xuyên suốt dự án.

在 Mexican Heritage Plaza 附近的行人穿越道上裝
設了 HAWK 號誌燈，以加強行人安全。對行人而

言，HAWK 號誌燈的使用與標準的行人穿越道非常相似。

對駕車者而言，HAWK 號誌燈使用如下：

• 當行人按下 HAWK 號誌燈按鈕時，號誌燈會閃爍黃燈，
對駕車者示警，然後變成固定紅燈。

• 一旦號誌燈變成固定紅燈，駕車者必須完全停車。

• 幾秒鐘後，號誌燈開始閃爍紅燈。只有當行人已經完全
通過車道時，駕車者才能通過十字路口。

• 當行人完全通過之後，HAWK 號誌燈將再度熄滅，駕車
者可繼續前進。

Gần Mexican Heritage Plaza, lối đi bộ băng ngang 
đường mới được trang bị đèn tín hiệu HAWK, với thiết 
kế nhằm tăng cường an toàn cho người đi bộ. Đối với 

người đi bộ, đèn tín hiệu HAWK khá giống lối đi băng ngang 
đường bình thường.

Đèn tín hiệu HAWK dành cho người lái xe:

• Khi đèn tín hiệu HAWK được người đi bộ nhấn, tín hiệu 
chớp nháy màu vàng để cảnh báo người lái xe, sau đó 
chuyển hẳn sang đèn đỏ.

• Khi tín hiệu chuyển sang đèn đỏ, người lái xe phải dừng 
lại hoàn toàn.

• Sau một vài giây, tín hiệu sẽ bắt đầu chớp nháy màu đỏ. 
Người lái xe chỉ có thể tiến qua giao lộ nếu người đi bộ 
đã đi ra hết làn đường.

• Khi một chu kỳ đi bộ kết thúc, đèn tín hiệu HAWK sẽ tắt 
đen trở lại và người lái xe có thể tiếp tục chạy.

Capitol Ave 到 34th Street 的 Alum Rock Ave 路
段，設有公車專用道上，公車行駛不受其他車輛
干擾。過去在 King Road 或 Jackson Ave 站點

搭乘 522 路公車的乘客，現在可以在中央分隔島上的
公車站候車。乘客過馬路時應提高警覺，注意安全。
如果駕車者違規使用公車專用道，將被開罰單。

Từ đường Capitol Ave. qua Alum Rock Ave. & 34th 
Street, tuyến Rapid 522 di chuyển tự do không 
bị cản trở bởi các phương tiện giao thông khác 

trong làn đường dành riêng cho xe buýt. Hành khách 
muốn lên tuyến 522 tại các trạm BRT King Road cũ 
hoặc Jackson Ave. hiện tại sẽ chờ tại các trạm xe buýt 
mới xây dựng ở dọc theo làn giữa. Hành khách nên 
quan sát cẩn thận và băng qua đường 
an toàn. Người lái xe bị phát hiện sử 
dụng làn đường dành riêng cho xe buýt 
sẽ bị phạt.

除了公車專用道外，Rapid 522 
也擁有交通號誌優先權。當

公車駛近十字路口時，號誌燈會保
持綠燈，使乘客能一路通暢抵達市
中心 Arena Station。

Ngoài làn đường dành riêng 
cho xe buýt, tuyến Rapid 522 
còn được ưu tiên tín hiệu giao 

thông. Khi xe buýt chạy đến giao lộ, 
đèn giao thông sẽ giữ màu xanh giúp 
hành khách di chuyển nhanh đến tận 
khu trung tâm Trạm Arena.

安全是 VTA 的核心價值，乘客安
全是 BRT 公車新站規劃的優先

考量。每個改進式車站都配備更新的
閉路電視、保安攝影機和安全照明。 

An toàn là một trong những giá 
trị chính yếu của VTA và an toàn 
của hành khách là ưu tiên trong 

việc lên kế hoạch cho trạm xe buýt 
BRT mới. Mỗi trạm cải tiến được trang 

bị hệ thống truyền hình cáp 
(CCTV), camera an ninh, và 
đèn chiếu sáng an toàn. 


