
Join Us to Improve Transportation along Monterey Road 

Friday, September 30, 2022, at 6:00 PM 
Sacred Heart Community Service  

1381 South First Street, San Jose, CA 95110  

Friday, October 7, 2022, at 6:00 PM 
Sacred Heart Community Service  

1381 South First Street, San Jose, CA 95110  

OR 

MONTEREY ROAD CORRIDOR 

For more information, please contact VTA Community Outreach at 
(408) 321-7575, M-F 8AM-5PM, TTY for the hearing impaired (408) 321-2330. 
You may also visit us on the web at www.vta.org/monterey_cbtp. 

• Registration is required due to limited meeting room capacity,  

   September 30, 2022, register at: https://monterey-cbtp_Sept30.eventbrite.com  
   or 
   October 7, 2022, register at: https://monterey-cbtp_Oct7.eventbrite.com  
• Spanish and Vietnamese translation will be provided 

• Masks are mandatory inside the Sacred Heart Community Service facility 

• Parking is limited. We encourage using public transportation (Routes 66 & 68) 

• Bike parking is available 
 

How do we come up with the most efficient and affordable ways to travel along Monterey Road in San Jose? 
 

That’s what we plan to answer in upcoming community workshops on the  
Monterey Road Corridor Community-Based Transportation Plan. Your voice matters! 

 

The Monterey Road Corridor Community-Based Transportation Plan (CBTP) is a community-driven investment plan for       
transportation solutions that reflect the needs, priorities, and values of San Jose’s diverse community. Projects in the final    
plan may address community concerns such as bicycle and pedestrian connectivity, public transportation amenities, like new 
bus shelters, or local roads and street improvements, and the integration of new technologies with transportation.  
 

The CBTP is focused on the stretch of Monterey Road between Alma Avenue, and Blossom Hill Road, which is about 5.8 miles 
long. The goals and objectives of the CBTP are to: 
 

• Identify transportation improvements that will benefit community and corridor utilization 

• Emphasize community participation in prioritizing transportation needs and identifying potential solutions 

• Foster collaboration between residents, community-based organizations, VTA, the City of San Jose, and the Metropolitan 
Transportation Commission (MTC) 

• Prioritize those who are most vulnerable to changes in transportation: youth, seniors, residents with disabilities, and     
residents living in affordable housing 

 

Projects in the final plan may address important issues, including, but not limited, to bicycle and pedestrian connectivity, public 
transportation amenities, local roads and streets improvements, and integration of technology with transportation. 
 

The results of the final Community-Based Transportation Plan will be an essential tool for  
supporting VTA, the City of San Jose, and the community to pursue projects when funding  
becomes available. 

Project webpage: 
www.vta.org/monterey_cbtp 

http://www.vta.org/monterey_cbtp
https://monterey-cbtp_Sept30.eventbrite.com
https://monterey-cbtp_Oct7.eventbrite.com
http://vtaorgcontent.s3-us-west-1.amazonaws.com/Site_Content/Line%2066_MAP.jpg
http://vtaorgcontent.s3-us-west-1.amazonaws.com/Site_Content/Line%2068_MAP.jpg
https://www.vta.org/monterey_cbtp


3331 North First St. 
San Jose, CA 95134 

ACOMPÁÑENOS PARA MEJORAR EL 
TRANSPORTE EN MONTEREY ROAD 

THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI ĐỂ CẢI THIỆN 
GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN MONTEREY ROAD 

Viernes 30 de septiembre | 6:00 p.m. 
Servicio Comunitario del Sagrado Corazón  

1381 South First Street, San José 

Viernes 7 de octubre | 6:00 PM 
Servicio Comunitario del Sagrado Corazón 

1381 South First Street, San José 

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2022, lúc 6 
giờ chiều. Dịch vụ cộng đồng Sacred Heart 

1381 South First Street, San Jose 

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022, lúc 6 
giờ chiều. Dịch vụ cộng đồng Sacred Heart 

1381 South First Street, San Jose 

• A pocos pasos de la parada de autobús de W. Alma Ave y Monterey Rd. 
    Viernes 30 de septiembre, regístrese en: https://monterey-cbtp_Sept30.eventbrite.com 
     Viernes 7 de octubre, regístrese en: https://monterey-cbtp_Oct7.eventbrite.com 

• Comparta sus ideas en: http://bit.ly/monterey_cbtp  

• Se proporcionará traducción al español y al vietnamita 
 

¿Cómo podemos encontrar las formas más eficientes y económicas de viajar por Mon-
terey Road en el sur de San José? Eso es lo que planeamos responder en un próximo 
taller comunitario sobre el Plan de Transporte Comunitario del Corredor de Monterey 
Road. Su voz importa. 
 

El Plan de Transporte Comunitario (CBTP, por sus siglas en inglés) del Corredor de 
Monterey Road es un plan de inversión impulsado por la comunidad para encontrar 
soluciones de transporte que reflejen las necesidades, prioridades y valores de la co-
munidad diversa de San José. Los proyectos del plan final pueden abordar las inquie-
tudes de la comunidad, como la conectividad para ciclistas y peatones, los servicios de 
transporte público, como las nuevas casetas de resguardo en las paradas de autobús, 
o las mejoras en las carreteras y calles locales y la integración de nuevas tecnologías 
con el transporte.  
 

El CBTP se centra en la sección de Monterey Road entre Alma Avenue y Blossom Hill 
Road, que tiene aproximadamente 5.8 millas de longitud. Los objetivos del CBTP son:  
 

• Enfatizar la participación de la comunidad para priorizar las necesidades de trans-

porte e identificar las posibles soluciones.  

• Fomentar la colaboración entre los residentes, las organizaciones comunitarias, 

VTA, la ciudad de San José y la Comisión Metropolitana de Transporte 
(Metropolitan Transportation Commission, MTC).  

• Dar prioridad a las personas que son más vulnerables a los cambios en el trans-

porte: jóvenes, personas mayores, residentes con discapacidades y residentes que 
viven en viviendas asequibles. 

 

El propósito de este taller es reunirnos con los miembros de la comunidad y compren-
der, a partir de los comentarios de la comunidad, cuáles son los desafíos de transporte 
a lo largo de esta sección de Monterey Road. Juntos, podemos desarrollar estrategias 
para superar estos desafíos.   
 

También habrá información adicional disponible sobre cómo los residentes pueden 
utilizar los servicios de VTA para llegar a sus destinos. El objetivo es desarrollar un 
plan de transporte que incluya las necesidades de transporte identificadas localmente y 
las soluciones que las aborden. 

• Cách trạm xe buýt W. Alma Ave & Monterey Rd vài bước chân 
       Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm Vui lòng đăng ký tại: https://monterey-cbtp_Sept30.eventbrite.com 
       Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm Vui lòng đăng ký tại: https://monterey-cbtp_Oct7.eventbrite.com 

• Chia sẻ ý tưởng của quý vị tại: http://bit.ly/monterey_cbtp 

• Có cung cấp bản dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt  
 

Bằng cách nào chúng tôi nghĩ ra những cách hiệu quả và giá cả phải chăng nhất để đi dọc 
theo Monterey Road ở Nam San Jose? Đó là những gì chúng tôi dự định trả lời trong hội 
thảo cộng đồng sắp tới về Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải cho Cộng Đồng Hành Lang Monte-
rey Road. Tiếng nói của quý vị rất quan trọng. 
 

Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải cho Cộng Đồng (Community Based Transportation Plan, CBTP) 
Hành Lang Monterey Road là một kế hoạch đầu tư hướng tới cộng đồng cho các giải pháp 
giao thông vận tải phản ánh nhu cầu, ưu tiên và giá trị của cộng đồng đa dạng ở San Jose. 
Các dự án trong kế hoạch cuối cùng có thể giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng như 
kết nối xe đạp và người đi bộ, các tiện nghi giao thông công cộng như nhà chờ xe buýt mới, 
hoặc cải tiến đường xá và đường phố ở địa phương, và tích hợp các công nghệ mới với giao 
thông vận tải. CBTP tập trung vào đoạn Monterey Road giữa Alma Avenue và Blossom Hill 
Road, dài khoảng 5.8 mile. Mục tiêu của CBTP là: 
 

• Nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng trong việc ưu tiên nhu cầu vận chuyển và xác 

định các giải pháp tiềm năng 

• Thúc đẩy sự hợp tác giữa cư dân, các tổ chức cho cộng đồng, VTA, Thành phố San Jose 

và Ủy Ban Giao Thông Vận Tải Đô Thị (Metropolitan Transportation Commission, MTC) 

• Ưu tiên những người dễ bị tổn thương nhất trước những thay đổi về giao thông vận 

tải: thanh thiếu niên, người cao niên, cư dân khuyết tật và cư dân sống trong nhà ở giá 
cả phải chăng 

 

Mục đích của hội thảo này là gặp gỡ các thành viên cộng đồng và từ phản hồi của cộng 
đồng, hiểu được những trở ngại về giao thông vận tải dọc theo đoạn Monterey Road này là 
gì. Cùng nhau, chúng ta có thể phát triển các chiến lược để vượt qua những trở ngại này.  
 

Cũng sẽ có thông tin bổ sung về cách cư dân có thể sử dụng các dịch vụ của VTA để đến 
điểm đến của họ. Mục tiêu là phát triển một kế hoạch giao thông vận tải bao gồm việc xác 
định các nhu cầu giao thông vận tải ở địa phương và các giải pháp để giải quyết chúng. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ VTA Community Outreach tại 
(408) 321-7575, M-F 8 giờ sáng-5 giờ chiều, TTY cho người khiếm thính (408) 321-2330. 

Bạn cũng có thể ghé thăm chúng tôi trên trang web của chúng tôi tại www.vta.org/monterey_cbtp 

Para obtener más información, comuníquese con VTA Community Outreach al (408) 321-7575,  
de lunes a viernes de 8 a. m. a las 5 p. m. TTY para sordos (408) 321-2330. 
También puede visitarnos en nuestro sitio web en www.vta.org/monterey_cbtp 
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