
Dear Neighbor,

You’re invited! The Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) 
would like to invite you to a community meeting about a proposed 
transit oriented development (TOD), located on VTA’s Curtner Transit 
Center Parking along Highway 87 at Curtner Avenue in San Jose. 

VTA staff will be facilitating the meeting and will provide you with an 
opportunity to learn about the proposal, provide input, and receive 
answers to your questions. VTA is very interested in your input on 
this proposal and encourages your attendance at this meeting.

Thursday, January 11, 2018,  6:00 – 7:30 p.m.
San Jose Scottish Rite,  2455 Masonic Drive, San Jose, 95125

Individuals who require language translation are requested to contact 
VTA Community Outreach at (408) 321-7575/TTY (408) 321-2330, or 
email community.outreach@vta.org, by January 8, 2018. Additional 
information available www.vta.org/curtnerstation.

Community Meeting
Curtner Station Joint Development Project

Reunión comunitaria
Proyecto de Desarrollo delConjunto Habitacional de la Estación Curtner

Estimado vecino:

¡Esta usted invitado! VTA(Santa Clara Valley Transportation Authority) desea invitarle a la reunión comunitaria sobre la 
propuesta de desarrollo habitacional orientado en función del transporte público  (TOD, por sus siglas en inglés), que 
estará localizado en el estacionamiento del Centro de Trasbordos Curtner, perteneciente a VTA y que se encuentra al 
lado de la autopista 87 en Curtner Avenue, San Jose, CA 95125. 

El personal de la VTA dirigirá la reunión y le dará la oportunidad para enterarse acerca de la propuesta, dar sus 
sugerencias y recibir respuestas a sus preguntas.  VTA quiere escuchar sus sugerencias sobre esta propuesta y le 
alentamos a que asista a  la reunión.

ueves, 11 de enero de 2018,  6:00 a 7:30 p.m.
San Jose Scottish Rite,  2455 Masonic Drive, San Jose, 95125

Las personas que requieran traducción a un idioma, deben comunicarse con el departamento de Alcance a la 
Comunidad de VTA al  (408) 321-7575/TTY (408) 321-2330, o al correo electrónico community.outreach@vta.org, 
antes del 8 de enero de 2018. Puede encontrar información adicional en el sitio web www.vta.org/curtnerstation.

Họp Cộng Đồng
Dự Án Hợp Tác Phát Triển Trạm Curtner

Kính Thưa Quý Hàng Xóm,

Mời quý vị tham dự! Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Santa Clara Valley (VTA) kính mời quý vị tham dự một cuộc họp cộng 
đồng về việc phát triển theo định hướng phát triển giao thông được đề xuất (TOD) tại Bãi Ðậu Xe Trung Tâm Giao Thông 
Curtner của VTA, dọc theo xa lộ 87, trên đường Curtner Avenue, San Jose, CA 95125.

Nhân viên VTA sẽ điều hợp cuộc họp và sẽ tạo cơ hội để quý vị tìm hiểu về đề xuất này, cũng như đóng góp ý kiến, và trả 
lời các câu hỏi của quý vị. VTA rất quan tâm đến ý kiến đóng góp của quý vị về đề xuất này và khuyến khích quý vị tham 
dự cuộc họp.

Thứ Năm, Ngày 11 Tháng 1 Năm 2018,  6:00 – 7:30 p.m.
San Jose Scottish Rite,  2455 Masonic Drive, San Jose, 95125

Các quý vị có nhu cầu trợ giúp ngôn ngữ, xin liên lạc với Ban Tiếp Cận Cộng Ðồng của VTA theo số (408) 321-7575/TTY 
(Dành Cho Người Khiếm Thính) (408) 321-2330, hoặc gửi email đến community.outreach@vta.org, đến ngày 8 tháng 1 
năm 2018. Thông tin bổ sung có sẵn tại www.vta .org/curtnerstation.
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