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Chào mừng Alum Rock
Hoạt động xây dựng chậm lại trong những ngày 
nghỉ lễ mang lại cơ hội tuyệt vời cho các doanh 
nghiệp và cộng đồng ăn mừng những nét đẹp sẵn 
có của Alum Rock Avenue.

Làm việc với Hiệp Hội Doanh Nghiệp Đường 
Alum Rock Santa Clara, VTA đã tổ chức ba sự 
kiện nhằm giúp quảng bá các doanh nghiệp nhỏ 
trong mùa lễ. Các sự kiện này được đặt trong 

quang cảnh hàng chục 
cây xanh rực rỡ trong ánh 
đèn ngày hội chiếu sáng 
Alum Rock Avenue và 
hè phố.

Mặc dù mùa lễ đã ở 
phía sau chúng ta, VTA 
vẫn tiếp tục trợ giúp các 
doanh nghiệp một cách 
sốt sắng. “Shop Alum 
Rock” là một chiến dịch 
nhằm mục đích để làm 
sáng đường phố và để 

cho  mọi người biết rằng các doanh nghiệp trên 
Alum Rock Ave vẫn mở cửa để phục vụ khách 
hàng. Một bảng quảng cáo đầy màu sắc và 80 
băng rôn đèn đường tô điểm cho hè phố nhắc 
nhở mọi người đến mua sắm, ăn uống, thưởng 
thức và phát triển.

Cây xanh
VTA đã xác định và 
loại bỏ những cây 
gây tổn hại đến vỉa 
hè, gây nguy hiểm 
vấp ngã, hoặc ở 
những vị trí mở rộng đường và làm trạm mới. 
VTA đang thay thế số cây này bằng 76 cây mới 
dọc hành lang. Our City Forest (OCF) đang 
trồng bổ xung 266 cây tăng cường môi trường 
đô thị.

Một cửa hàng lâm nghiệp đô thị, OCF cung cấp 
hướng dẫn để trồng cây xanh và cách xử dụng 
nước thông minh cho các cảnh quan tại các khu 
phố, công viên và trường học. Hiện nay, OCF 
đang tập trung nỗ lực trồng cây trong các cộng 
đồng East San Jose để giải quyết các tác động 
của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. 
www.ourcityforest.org. 

爲 Alum Rock 歡慶

L節日期間，施工活動的減緩，給商
家及社區一個完美的機會，慶祝 
Alum Rock Avenue 所能提供的    

一     切。  

VTA與 Alum Rock Santa Clara 街道企
業協會（Alum Rock Santa Clara Street 
Business Association）在節日期間聯合舉
辦了三個活動，爲小商家企業宣傳造勢。
同時，街道兩旁的樹木也張燈結彩，節日
燈飾照亮了 Alum Rock Avenue，給這個
交通走廊更增添了亮麗的色彩。

雖然節慶季節已經過去，VTA 仍
然在努力爲商家們進行宣傳。「購
物 Alum Rock 」 

（Shop Alum Rock） 這個宣傳活動
旨在使街景煥然一新，讓大家都知道 
Alum Rock 照常營業。沿著走廊裝置了
一副色彩鮮艶的廣告牌，還有 80 面街
燈彩旗，提醒大家在這裡購物、用餐、享
受生活、度過有滋有味的每一天。 

樹木
交通局找出並且砍掉了 132 顆行道樹。

這些樹對馬路及人行道造成損害、使人

容易絆倒，或者位於計劃將拓寬馬路或

造新車站的地方。交通局將代之以沿著

走廊新種 76 顆樹。我們的合作機構「我

們的都市森林」（Our City Forest，英文

縮寫“OCF”）將另外再種 266 顆樹，此

來改善都市環境。

「我們的都市森林」是都市植樹的一站

式商店，爲鄰里、公園及學校提供植樹

及節水的綠化資源。目前， 「我們的都市

森林」重點在東聖荷西市植樹，應對污

染及氣候變化帶來的衝擊。

www.ourcityforest.org.
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Xây dựng Alum Rock Avenue
Thứ tư,  9 tháng 3, 2016

18:00-19:30
Thư viện Alum Rock Phòng cộng đồng

3090 Alum Rock Avenue, San Jose
Phục vụ bởi  xe buýt VTA lộ trình 25, 71.

Xây dựng Khu Trung Tâm và Tòa Thị 
Chính Thành Phố San Jose 

Thứ Năm,  10 tháng 3, 2016
18:00-19:30

Trung tâm Dịch vụ khách hàng Trung Tâm VTA 
55-A Street West Santa Clara, San Jose

Phục vụ bởi  xe buýt VTA lộ trình 22, 23, 522,
 và xe điện 

Các quý vị có nhu cầu thông dịch ngôn ngữ xin 
liên lạc với Ban Tiếp Ngoại Công Đồng VTA tại 
số 408-321-7575 / 408-321-2330 TTY ít nhất 5 
ngày làm việc trước khi họp. Có lối đi dành cho 

Người khuyết tật ra vào các phòng họp.

Các cuộc họp Cộng đồng 

Các cuộc họp Cộng đồng Tháng Ba

Mời quý vị đến với chúng tôi trong hai cuộc họp cộng đồng! 
Tìm hiểu về lịch trình dự án mới, và công việc đã lên kế 
hoạch để hoàn thành Dự Án BRT Alum Rock / Santa Clara. 

Buổi họp vào ngày 9 tháng 3, chúng tôi sẽ thảo luận về việc xây dựng 
các làn đường 
hướng đông, làn 
đường xe buýt giữa, 
dọc theo Alum 
Rock Avenue, và 
xây dựng các mái 
che BRT tại King 
Road và Jackson 
Avenue. Vào ngày 
10 tháng 3, thảo 
luận sẽ tập trung 
vào xây dựng các 
trạm BRT đường 
Santa Clara nằm 
giữa đường số 1 và 
2, và phía trước Tòa 
Thị Chính Thành 
Phố giữa các đường 
số 5 và 6.

三月社區會議
請來參加我們的兩個社區會議！請來瞭解 Alum Rock/Santa 
Clara BRT 項目新的項目時間表及計劃進行的工作。3 月 9 
日的會議將討論沿 Alum Rock Avenue 東向車道的施工、中
央分隔帶公車專用道、以及 King Road 和 Jackson Avenue 
的 公車車站遮陽棚。

3 月 10 日我
們將重點討論 
Santa Clara 
Street 上 1st 
Street 和 2nd 
Street 之間路
段，以及在市政
廳前 5th Street 
和 6th Street 
之間路段的施
工問題。

Alum Rock Avenue 的施工活動
2016 年 3 月 9 日， 週三

晚上 6 點到 7 點半
Alum Rock 圖書館 社區活動室

地址： 3090 Alum Rock Avenue, San Jose
VTA 第 25 及 71 號線公車可到。

市中心及聖荷西市市政廳前的施工活動
2016 年 3 月 10 日， 週四

晚上 6 點到 7 點半
VTA市中心客戶服務中心

地址：55-A West Santa Clara Street, San Jose
VTA 第 22、23、522 號線公車及輕軌可到。

如需要語言翻譯，請至少在會議開始前提前 
5 個工作日聯絡 VTA 社區外展部

（電話爲 408-321-7575，
或 TTY 聽障/語障專線 408-321-2330。

會議設施方便殘障人士使用。

社區會議

Cập Nhật Dự Án Vận Chuyển Nhanh Alum Rock /Santa Clara

Alum Rock/Santa Clara 快捷公車（Bus Rapid Transit）項目資訊更新
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Roadway Widening 
Median Busway & Eastbound Lanes

Vận Ðộng Trường Area
Xây dựng các trạm BRT dự kiến sẽ 
được hoàn thành và đầu mùa 
xuân. Công việc còn lại bao gồm 
lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc, 
chiếu sáng, kính chắn gió, và lắp 
đặt nghệ thuật trạm.

Arena

快捷公車車站的施工預計於
早春完成。剩餘的工作是安
裝通訊設備、照明、擋風板
、以及車站藝術裝飾。

Trung Tâm Ðường Santa 
Clara và Tòa thị Chính Thành 
Phố San Jose
Xây dựng các trạm BRT Trung Tâm sẽ bao 
gồm các vỉa hè mới, và lát đường giữa các 
đường số 1 và 2. Xây dựng các trạm BRT Tòa 
thị Chính Thành Phố sẽ bao gồm vỉa hè mới, 
và lát đường  giữa các đường số 5 và 6.

Santa Clara Street 市中心及聖荷西市
市政廳
市中心快捷公車車站的施工將包括鋪設
新的人行道及 1st Street 和 2nd Street 之間
路段的道路。市政廳快捷公車車站的施
工將包括鋪設新的人行道及 5th Street 和 
6th Street 之間路段的道路。

Ðường Santa Clara giữa 
các đường 17 & 24 
Các trạm BRT sẽ được hoàn thành 
vào đầu mùa xuân. Công việc còn lại 
bao gồm lắp đặt thiết bị thông tin liên 
lạc, chiếu sáng, kính chắn gió, và lắp 
đặt nghệ thuật trạm.

Santa Clara Street 大街 17th 
Street 及 24th Street 之間的
路段
快捷公車車站將在早春完成。
剩餘的工作是安裝通訊設備、
照明、擋風板、以及車站藝術
裝飾。

King and Jackson
Sau những ngày nghỉ, các hoạt động xây 
dựng trên hướng đông Alum Rock 
Avenue được tiếp tục với việc lắp đặt vỉa 
hè mới và các lối ra vào, cống thoát nước 
mưa, tín hiệu giao thông và đèn đường. 
Mở rộng đường giữa Scharff Avenue và 
I-680 bắt đầu vào cuối tháng Giêng và sẽ 
tiếp tục cho đến cuối tháng Ba.

Các hoạt động sắp tới trên Alum Rock 
Avenue bao gồm xây dựng các làn đường 
hướng đông, làn đường xe buýt chuyên 
dụng, và lắp đặt các trạm BRT làn giữa 
tại các nút giao King Road và Jackson 
Avenue. Thi công sẽ chỉ diễn ra trong một 
khu vực tại một thời điểm. Mỗi khu vực 
gồm  hai blocks đường.

Story and Ocala
Các trạm BRT Story và Ocala hiện đang 
được lắp đặt qua mùa xuân. Sẽ có đóng 
làn đường liên tục. Các trạm xe buýt tại 
Story (Lộ trình 103, 189, 522) sẽ đóng 
cửa trong thời gian thi công và trạm xe 
buýt tại Ocala (Lộ trình 522) sẽ được di 
dời gần đó.

Story and Ocala
目前在安裝 Story 及 Ocala 快捷
公車車站，施工將持續整個春
季。車道將有間歇性關閉。位
於 Story 的公車站（第 103、189
、522 號線）在施工期間將關
閉。 Ocala 的公車站（第 522 號
線）將移到附近地點。

Alum Rock
Các trạm BRT Alum Rock  hiện đang 
được lắp đặt qua mùa xuân. Sẽ có 
đóng làn đường liên tục.

Alum Rock
目前在安裝  Alum Rock BRT 快捷公
車車站，施工將持續整個春季。
車道將有間歇性關閉。

King and Jackson
節日過後，Alum Rock Avenue 東向的施工
活動繼續進行，修建新的人行道及輪椅
坡道、洩洪渠，安裝交通信號燈和路燈
。 Scharff Avenue 及 I-680 高速公路之間
的道路拓寬工程已於1月下旬開始，並
將持續至3月底。

在 Alum Rock Avenue 上即將開始的施工活
動包括鋪設東向車道、專用的公車車道
、安裝 King Road 和 Jackson Avenue 路口
中央分隔帶的快捷公車車站。每次只在
一個路段進行施工，每個路段長度約為
兩個街區。
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