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The following will be in effect as indicated, weather and
conditions permitting:

City Park

WHAT:

i on

In advance of future development construction activities
that are expected to begin in early 2023, the project will
begin preliminary excavation of the dirt lot of the Caltrain
parking area.

VTA Community Outreach: (408) 321-7575; TTY only: (408) 321-2330
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Email: community.outreach@vta.org

WHERE:

VTA Tamien Park & Ride/Caltrain Parking lot located at
1197 Lick Avenue. Activities are limited to the dirt area.

Website: www.vta.org/tamiendevelopment
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Monday-Friday, 8am-5pm beginning in late January,
and may continue for up to 5 months.
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WHEN:

3331 North First Street, San Jose, CA 95134-1927
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WHAT TO EXPECT:

Activities include and are not limited to:
• Requires use of backhoe, excavators,
scrapers, and dump trucks
• Excavation of dirt
• Hauling of dirt

• Noise from trucks/construction equipment
• Noise from safety back up alarms/beepers on equipment
• Equipment and crew will be parked on VTA property

IMPACTS TO PARKING:

The dirt lot is closed. There are no impacts to the paved parking areas.
이 문서를 읽을 수 있습니까?
읽지 못하신다면 저희가 도와드릴 수 있습니다. 무료
도움이 필요하시다면, VTA 커뮤니티 관계 부서에
(408) 321-2300로 연락주시기 바랍니다.
Kaya mo bang basahin ang dokumentong ito?
Kung hindi, matutulungan ka naming basahin ito. Para
makatanggap ng libreng tulong, mangyaring tumawag sa
Community Relation Department ng VTA sa (408) 321-2300.
2109-2357

NOTES:

For the safety of the public and construction crews, traffic control measures will be used when/if needed. Information
and warning signs will be posted to ensure safety. Construction crews will make every effort to maintain access and
minimize inconveniences to the neighborhood and users of the Park & Ride lot.
VTA Community Outreach: (408) 321-7575; TTY only: (408) 321-2330
Email: community.outreach@vta.org
Website: www.vta.org/tamiendevelopment

Proyecto de Desarrollo Orientado al
Transporte Público de Tamien Station
Actividades que se iniciarán a partir de finales de enero
Las siguientes actividades se iniciarán según se indica abajo, si el clima y las condiciones lo permiten:

¿QUÉ?:

Antes de las actividades de construcción relacionadas con el futuro desarrollo que se espera comiencen a principios de
2023, el proyecto iniciará la excavación preliminar del lote de tierra ubicado en el área del estacionamiento de Caltrain.

什麼事件:

活動包括但不限於:
• 需要使用反鏟、怪手、鏟運機和自卸卡車

• 卡車/施工設備產生的噪音

• 搬運泥土

• 設備和工作人員將停放在VTA的物業內

• 挖土

• 設備上的安全備份警報器/蜂鳴器發出的噪音

對停車的影響: 泥地已經關閉。對鋪設好的停車場沒有影響。
註示:

¿DÓNDE?:

為了保障公眾及施工人員的安全，必要時將採取交通管制措施。我們將張貼資訊和警告標誌，以確保安全。施工人員
將盡一切努力維護通道的暢通，並儘量減少對社區和停車換乘區用戶們的不便。

¿CUÁNDO?:

VTA 社區外展 (Community Outreach): (408) 321-7575; TTY專線: (408) 321-2330
電郵: community.outreach@vta.org, 網站 www.vta.org/tamiendevelopment

Lote de estacionamiento Park & Ride de VTA Tamien/Caltrain, ubicado en 1197 Lick Avenue. Las actividades se limitan
al área de tierra.
De lunes a viernes, desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m., a partir de finales de enero, y puede continuar por un periodo de
hasta 5 meses.

Dự Án Phát Triển Theo Định Hướng Giao
Thông Công Cộng Ở Trạm Tamien

¿QUÉ SE ESPERA?:

Las actividades incluyen entre otras:
• El uso de retroexcavadoras, excavadoras,
recuperadores de camino y camiones volquete
• Excavación de tierra
• Acarreo de tierra

• Ruido de camiones/maquinaria de construcción
• Ruido de las alarmas/pitidos de seguridad de la maquinaria
pesada en retroceso
• La maquinaria y las cuadrillas de trabajadores se estacionarán
en la propiedad de VTA

IMPACTOS EN EL ESTACIONAMIENTO:

El lote de tierra está cerrado. No hay impactos en las áreas pavimentadas del estacionamiento.

NOTAS:

Para la seguridad del público y las cuadrillas de construcción, se utilizarán medidas de control de tráfico cuando sea
necesario. Se colocarán carteles de información y advertencia para garantizar la seguridad. Las cuadrillas de
trabajadores harán todo lo posible para mantener el acceso y minimizar los inconvenientes para el vecindario y los
usuarios del lote de estacionamiento Park & Ride.
Programa de Extensión a la Comunidad de VTA: (408) 321-7575; TTY solamente: (408) 321-2330
Correo electrónico: community.outreach@vta.org; Sitio Web: www.vta.org/tamiendevelopment

Tamien Station 以捷運為主的發展計劃
1月底或前後生效
以下各項將在天氣和條件允許的情况下，按所示生效:

什麼情況:

在預計於 2023 年初開始的未來開發建設活動之前，該項目將開始對 Caltrain 停車場的泥土進行初步挖掘。

何處:

位於 1197 Lick Avenue的 VTA Tamien Park & Ride/Caltrain Parking lot。活動僅限於泥土區。

何時:

從 1 月底開始，星期一至星期五，上午 8 點至下午 5 點，可能會持續長達 5 個月。

Có hiệu lực vào hoặc khoảng cuối tháng 1

Những điều sau đây sẽ có hiệu lực như đã nêu, nếu thời tiết và điều kiện cho phép:

VỀ:

Trước khi các hoạt động xây dựng phát triển trong tương lai, dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2023, dự án này sẽ bắt
đầu công tác đào bãi đất chuẩn bị cho khu vực đậu xe của Caltrain.

ĐỊA ĐIỂM:

Bãi Đậu Xe Kết Nối với Trạm Giao Thông Công Cộng Tamien của VTA/Bãi Đậu Xe của Caltrain tọa lạc tại 1197 Lick
Avenue. Các hoạt động được giới hạn trong khu vực bãi đất.

THỜI GIAN:

Thứ Hai-Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 5 giờ chiều bắt đầu vào khoảng cuối tháng 1 và có thể tiếp tục trong tối đa 5 tháng

NHỮNG ĐIỀU MONG ĐỢI:

Các hoạt động bao gồm và không giới hạn:
• Yêu cầu sử dụng máy xúc, máy đào,
máy nạo và xe ben
• Đào đất
• Vận chuyển đất

• Tiếng ồn từ xe tải/thiết bị xây dựng
• Tiếng ồn từ còi báo động an toàn khi lùi xe/tiếng bíp trên thiết bị
• Thiết bị và xe của đội thi công sẽ được đậu trong khuôn
viên của VTA

NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÃI ĐẬU XE: Bãi đất bị đóng. Các khu vực đậu xe lát đá không bị ảnh hưởng.
GHI CHÚ:

Vì sự an toàn của công chúng và đội thi công, các biện pháp kiểm soát giao thông sẽ được sử dụng khi/nếu cần. Thông
tin và các biển cảnh báo sẽ được dán lên để đảm bảo an toàn. Đội ngũ thi công sẽ cố gắng hết sức để duy trì khả năng
tiếp cận và giảm thiểu những bất tiện cho khu vực lân cận và người sử dụng Bãi Đậu Xe Kết Nối với Trạm Giao Thông
Công Cộng.
Ban Tiếp Cận Cộng Đồng VTA: (408) 321-7575; Chỉ dành cho TTY: (408) 321-2330
Email: community.outreach@vta.org, Trang web www.vta.org/tamiendevelopment

