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Alum Rock-Santa Clara  
捷運巴士 (BRT) 項目通訊3331 North First Street, San Jose, CA 95134-1927

VTA đã xích lại gần hơn với 16 trạm 
để mang BRT về vùng phía đông và 
trung tâm thành phố San Jose. Tất 

cả các trạm bên lề đường mới, mười sáu 
trong tổng số hai mươi trạm đã nêu, đã 
được sử dụng cho dịch vụ Tốc Hành 522 từ 
Arena tới các trạm Ocala mở gần đây nhất. 
Bốn trạm tại làn giữa đại lộ Alum Rock 
Avenue đang được xây dựng cho đến cuối 
năm nay. 

Mỗi trạm cung cấp các tiện nghi cho hành 
khách như hệ thống ánh sáng được tăng 
cường, biển báo thời gian thực, mái che 
bảo vệ chống lại thời tiết, hệ thống ánh 
sáng cho trạm và người đi bộ, camera an 
ninh, và các nâng cấp có tính thẩm mỹ 
(xem chi tiết tại trang bên trong). Đại lộ 
Alum Rock Avenue giữa U.S. 101 và I-680 
đã được mở rộng để dành chỗ cho các làn 

dành riêng cho xe buýt và các trạm tại làn 
giữa tại đường King Road và đại lộ Jackson 
Avenue. Lối đi dành cho người đi bộ và 
đường dốc ADA đã được xây lại, và các tín 
hiệu giao thông và lối băng qua đường 
cho người đi bộ mới đã được lắp đặt theo 
hành lang, giúp tăng sự an toàn. Giao lộ 
tại đại lộ Alum Rock Avenue và các đường 
dốc vào và ra xa lộ I-680 đã có các lối đi 
dành cho người đi bộ mới và đường cống 
thoát nước ngầm đã được di dời.  Hầu hết 
công tác đúc bê-tông làn giữa đã hoàn tất 
và các công việc xây dựng còn lại sẽ diễn 
ra vào cuối tháng 10 cho đến tháng 11 để 
hoàn thành giao lộ, việc này đòi hỏi đóng 
đường dốc ban đêm và đóng làn đường 
vào ban ngày.

Xa về phía đông, đại lộ Alum Rock Avenue 
từ I-680 đến Capitol Avenue đang được 
mở rộng, lối dành cho người đi bộ, đường 
dốc ADA, và các vỉa hè đang được xây lại, 

đèn đường và tín hiệu giao thông mới 
đã được lắp đặt.  Dự kiến sẽ cần đóng làn 
đường hàng ngày và chuyển hướng giao 
thông vào giữa tháng 11 để hoàn tất vỉa 
hè và kẻ đường mới. 

BRT sẽ kết nối khu vực kinh doanh sôi 
động và giàu bản sắc văn hóa ở vùng phía 
đông San Jose đến trung tâm thành phố 
với các khu dân cư, kinh doanh, nhà hàng, 
trung tâm mua sắm, giải trí, nghệ thuật ở 
đó, cùng với các kết nối vận chuyển đến 
hệ thống xe điện và cuối cùng là BART.  
Dịch vụ xe buýt nhanh hơn và thường 
xuyên hơn sẽ giúp phát triển kinh tế, bản 
sắc cộng đồng, và môi trường kinh doanh 
và môi trường cho người đi bộ của khu 
vực hành lang Alum Rock-Santa Clara. 

施工進展最新情況

VTA 努力使 BRT 項目在聖荷西市東
部和中心落戶，16 個新站臺剛剛
完工。所有新站臺都是路邊站臺 

—  總共有 20 個車站，其中 16 個已經
在 522 快線公車從 Arena 到最近開始運
營的 Ocala 站之間的路段上使用。位於 
Alum Rock 大道中間的四個車站目前正
在建設中，至今年年底將竣工。 

每個車站都將提供乘客便利設施，如增
強照明、實時指示牌、防風雨設備、車
站和行人照明、安全攝像頭和漂亮的藝
術增效圖（詳細內容請參見內頁）。 U.S. 
101 號和 I-680 號之間的 Alum Rock 大
道現已擴寬，以修建專用巴士車道，並
在 King Road 和 Jackson Avenue 修
建設在道路中間地帶的車站。在這一路
段已經重建人行道和殘疾人便利匝道，
安裝了新的交通訊號燈和人行橫道，提
高了安全性。Alum Rock 大道十字路口
和 I-680 高速公路上下匝道增設人行道

並重建了地下下水
道。道路中央大部
分混凝土已經鋪裝
完成，十字路口
剩餘工作將在 10 
月下旬至 11 月進
行，匝道在夜間需
要關閉，白天有些
車道需要關閉。

在東邊，從 
I-680 到 Capitol 
Avenue 的 Alum 
Rock Avenue 路
段正在拓寬，人行
道、殘障人便利匝
道和路緣正在重
建，新路燈和交通
訊號燈亦將安裝。預計每天有些車道需
要封閉，11 月中旬有些交通需要變道，
以完成新路面鋪裝和標線。 

BRT 將會把聖何西東部文化豐富和充滿
活力的商業區與市中心的藝術、娛樂、

零售、餐廳、商業和住宅區相貫通，以
及到輕軌和最終 BART 的交通貫通。班
次更多，更快捷的巴士服務將提高 Alum 
Rock-Santa Clara 交通走廊的經濟活
力、社區認同度，以及行人和商業環境。 

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

12 月即將呈現…Alum Rock 大道聖誕樹亮燈！更多詳情即將呈現。
Sắp diễn ra vào Tháng 12….Lễ Hội Thắp Sáng Cây trên đường Alum Rock Avenue! Xem thêm chi tiết.
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