Tamien Station
Access Study Pop-Up Events
Tamien Station transit riders and neighbors, how do
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Willow Glen Farmers Market
Willow Glen Elementary School, 1425 Lincoln Avenue
Saturday, October 19, 9 a.m. – 1 p.m.
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Short on time? Take our online survey! The survey address is:
surveymonkey.com/r/Tamien. The survey will be open until
11/11/19.
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VTA is studying how people access the Tamien Station.
Sharing how you get to and from the station will shape
the final design of the Tamien Station Transit Oriented
Development (TOD) project. Ensuring access for
pedestrians, bicyclists and transit users are fully
considered and incorporated as
part of the final project is a priority
for VTA.
Providing feedback is interactive,
easy, fun, and will only take a few
minutes of your time. VTA is hosting
4 pop-up events. Two events are
located at the Willow Glen Farmers
Market and Arteaga’s Food Center,
and two events at the Tamien
Station Light Rail/Bus and Caltrain
entrances. Dates, times, and
locations are listed below.
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you use the Tamien Station? Do you walk, ride your
bike, park your car and take transit, or hop onto an
employer shuttle? What will improve how you get
around, or make sure the area feels safe and
accessible?
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Arteaga’s Food Center
204 Willow Street
Sunday, October 20, 10 a.m. – 2 p.m.
Tamien Station
Wednesday, October 23 and
Thursday, October 24
6:30-8:30 a.m. and 4-6:30 p.m.

Thank you for participating! If you have
questions or comments about the Station Access
Study, visit vta.org/tamien-station-transit-orienteddevelopment, or contact VTA Community Outreach,
at (408) 321-7575 / TTY (408) 321-2330,
or email community.outreach@vta.org.

Eventos emergentes del estudio
de acceso a la estación Tamien
Pasajero del servicio de transporte público y vecino de la
estación Tamien: ¿cómo accede a la estación? ¿Camina,
utiliza la bicicleta, estaciona su automóvil y toma el transporte, o utiliza un autobús de enlace del empleador? ¿Qué
podría mejorar el modo en que se desplaza o garantizar que
el área se sienta segura y accesible?
Valley Transportation Authority (VTA) está estudiando la
manera en que las personas acceden a la estación Tamien.
Compartir sus experiencias en cuanto a cómo llega y sale de
la estación dará forma al diseño final del proyecto de desarrollo
orientado al transporte público (TOD) de la estación Tamien.
Garantizar que el acceso de los peatones, los ciclistas y
los usuarios del transporte público se considere e incorpore
de forma completa en el proyecto final es una prioridad
para VTA.
Puede realizar comentarios y dar opiniones de manera
interactiva, fácil y divertida, y solo le tomará unos minutos de
su tiempo. VTA está organizando 4 eventos emergentes. Dos
eventos se realizarán en Willow Glen Farmers’ Market y
Arteaga’s Food Center, y los otros dos serán en las entradas
del tranvía/autobús y Caltrain de la estación Tamien. Las
fechas, los horarios y los lugares se indican a continuación.

¿No tiene tiempo? Conteste nuestra encuesta
en línea. surveymonkey.com/r/Tamien. La
encuesta estará abierta hasta el 1.° de
noviembre de 2019.

Eventos emergentes

1

Willow Glen Farmers’ Market
Willow Glen Elementary School, 1425 Lincoln Ave.
Sábado 19 de octubre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

2

Arteaga’s Food Center, 204 Willow Street
Domingo 20 de octubre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

3

Estación Tamien
Miércoles 23 y jueves 24 de octubre,
de 6:30 a 8:30 a.m. y de 4:00 a 6:30 p.m.

Agradecemos su participación. Si tiene preguntas o
comentarios sobre el estudio de acceso a la estación,
visite vta.org/tamien-station-transit-oriented-development
o comuníquese con el programa de extensión a la
comunidad de VTA llamando al (408) 321-7575/
TTY (408) 321-2330; también puede enviar un correo
electrónico a community.outreach@vta.org.

Các Sự Kiện Quảng Cáo về Cuộc Nghiên
Cứu về Việc Đi Lại Tới Tamien Station
Các cư dân và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công
cộng tại Tamien Station thân mến, quý vị sử dụng Tamien Station
như thế nào? Quý vị đi bộ, đi xe đạp, đậu xe rồi đi xe công cộng,
hay là đi bằng xe của hãng sở? Điều gì sẽ giúp quý vị đi lại dễ
dàng và thuận tiện hơn, hoặc bảo đảm là khu vực này được an
toàn và tiện dụng?
VTA đang tìm hiểu cách thức người dân đi lại tới Tamien Station.
Chia sẻ cách thức quý vị đi lại tới trạm này sẽ giúp định hình thiết
kế chính thức cuối cùng của dự án Phát Triển Chú Trọng Đến
Phương Tiện Giao Thông Cộng Cộng tại Tamien Station (TOD).
VTA ưu tiên bảo đảm rằng sự tiện dụng cho người đi bộ, người đi
xe đạp và người sử dụng phương tiện giao thông công cộng được
xem xét và đưa vào trong kế hoạch.
Cách cung cấp phản hồi rất đơn giản và thú vị, và quý vị sẽ chỉ
mất vài phút. VTA đang tổ chức 4 sự kiện quảng cáo. Hai sự kiện
diễn ra tại Willow Glen Farmers Market và Arteaga’s Food Center,
còn hai sự kiện khác diễn ra tại các cổng vào trạm Tamien Station
Light Rail/Bus và Caltrain. Dưới đây là ngày giờ và địa điểm tổ
chức các sự kiện.
Quý vị không có nhiều thời gian? Điền bản khảo sát
ý kiến của chúng tôi trên mạng trực tuyến!
surveymonkey.com/r/Tamien
Cuộc khảo sát ý kiến sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng
Mười một, 2019.

Các Sự Kiện Quảng Cáo

1

Willow Glen Farmers Market
Willow Glen Elementary School
1425 Lincoln Avenue
Thứ Bảy, ngày 19 tháng Mười, 9 a.m. – 1 p.m.

2

Arteaga’s Food Center
204 Willow Street
Chủ nhật, ngày 20 tháng Mười, 10 a.m. – 2 p.m.

3

Tamien Station
Thứ Tư ngày 23 tháng Mười và thứ Năm,
ngày 24 tháng Mười, 6:30-8:30 a.m., và 4-6:30 p.m.

Cám ơn sự tham gia của quý vị! Nếu quý vị có thắc
mắc/nhận xét về Cuộc Nghiên Cứu về Việc Đi Lại Tới Trạm,
vui lòng truy cập website vta.org/tamien-station-transitoriented-development, hoặc liên lạc với ban Tiếp
Cận Cộng Đồng của VTA (VTA Community Outreach) tại
số (408) 321-7575 / TTY (408) 321-2330, hoặc email
community.outreach@vta.org.

