
I280/Winchester 8/21/20 VIE

Tiếp tục

TỜ THÔNG TIN: Highways
Dự án Cải Thiện I-280/Winchester Boulevard

Tổng Quan
Cơ Quan Vận Chuyển Thung Lũng Santa Clara (VTA), phối hợp với thành phố San Jose và 
Sở Giao Thông Vận Tải California (Caltrans), đề xuất xây dựng cải thiện vùng phụ cận giao 
lộ xa lộ 280 (I-280) / Winchester Boulevard.

Mục Tiêu
Mục đích của dự án là:

• Giảm tắc nghẽn và cải thiện hoạt động giao thông trên các xa lộ và đường lộ địa
   phương trong vùng phụ cận của giao lộ xa lộ I-280 / Winchester Boulevard
• Cung cấp lối vào mới từ hướng bắc I-280 đến Winchester Boulevard
• Cải thiện khả năng tiếp cận và kết nối vận chuyển cho xe đạp và người đi bộ 

Chi phí vốn / tài trợ dự án
Chi phí dự án sẽ được xác định và phụ thuộc vào các cải tiến dự kiến thực hiện đang chờ 
quyết định. Dự án được tài trợ từng phần.

Lịch trình dự án
Phân tích lựa chọn thay thế và Kỹ thuật sơ bộ:   2016 - 2019

Phê chuẩn môi trường*:    2019 - 2022

Thiết kế*:      2023 - 2024

Thi công Dự án *:     2025 - 2027

* Tài trợ cho các giai đoạn của dự án vẫn chưa được xác định.

Các Đối Tác Tài Trợ Của Dự Án
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I-280/Winchester Boulevard Interchange Improvements Project

Làm Thế Nào Để Liên Lạc với Chúng Tôi 
Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng liên lạc Ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng của VTA theo số 
(408) 321-7575, TTY (Điện Thoại Dành Cho Người Khiếm Thính)  (408) 321-2330. Quý vị cũng có 
thể ghé thăm chúng tôi tại trang web vta.org/280winchester, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa 
chỉ community.outreach@vta.org. 
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