
The celebration includes a short walking tour beginning at the 
overcrossing located on Blossom Hill Road/Coyote Rd and  
end at the undercrossing at Monterey Road.          
 
For event questions contact VTA Community Outreach at  
community.outreach@vta.org or call (408) 321-7575. 
 
Masks are not required, but we encourage participants to  
wear one. Join us from the comfort of your home or office,  
to view the celebration via Facebook live stream, beginning  
at 10:15 am. Please visit: www.facebook.com/scvta  

The event will be held on the new pedestrian/bicycle path off Odette Morrow 
Trail. Parking is available at the Coyote Creek Parkway parking lot, located off  
Silver Creek Valley Road and Piercy Road in San Jose. Directional signage will  

be posted. Please allow extra time to walk to the event location. 
 

Transit serving this location:  
Bus line 42-Silver Creek Valley & Silver Creek Valley Place. 

Please RSVP  
on Eventbrite  

by 11/14/2022    

Friday, November 18, 2022 at 10:00 a.m. 
Odette Morrow Trail, located off Coyote Road  

& Blossom Hill Road, San Jose 

y Y  o u a r e c o r d i a l l i i n v t e d t t o e h 
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3331 North First Street 
San Jose, CA 95134 

Usted está invitado a la Celebración del Corte de 
Cinta del Proyecto de Mejoramiento del  

Intercambio de US 101/Blossom Hill Road. 
 
Viernes, 18 de noviembre de 2022, a las 10:00 h. en 
Odette Morrow Trail, ubicado en Coyote Road  en la 
intersección de Blossom Hill Road/Silver Creek  
Valley Road. 
 
La celebración incluye un breve recorrido a pie que 
comienza en Blossom Hill Road/Coyote Rd y termina 
en el paso subterráneo de Monterey Road. 
 
RSVP en Eventbrite antes del 14 de noviembre de 2022 
 
Si tiene preguntas sobre el evento, comuníquese con 
VTA Community Outreach en communi-
ty.outreach@vta.org o llame al (408) 321-7575. 
 
No se requieren máscaras, pero alentamos a los      
participantes a usar una. Únase a nosotros desde la  
comodidad de su hogar u oficina para ver la               
celebración a través de Facebook Live, a partir de las 
10:15 am. Visite: www.facebook.com/scvta 
 
El evento se llevará a cabo en el nuevo sendero para 
peatones/bicicletas en Odette Morrow Trail. El           
estacionamiento está disponible en el estacionamiento 
de Coyote Creek Parkway, ubicado en Silver Creek  
Valley Road y Piercy Road en San José. Se colocarán 
señales direccionales. Permita tiempo adicional para 
caminar hasta el lugar del evento. 
 
Transporte público en esta ubicación: Línea de autobús 
42: Silver Creek Valley y Silver Creek Valley Place 

Mời các bạn tham dự Lễ cắt băng của Dự án Cải 
thiện Nút giao thông  

US 101/Blossom Hill Road. 
 
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2022, 10:00 sáng trên 
Đường mòn Odette Morrow, nằm trên Đường Coyote  
tại giao lộ của Đường Blossom Hill / Đường Thung 
lũng Silver Creek. 
 
Lễ kỷ niệm bao gồm một chuyến đi bộ ngắn bắt đầu 
tại Blossom Hill Road / Coyote Rd và kết thúc tại 
đường hầm Monterey Road. 
 
Trả lời Eventbrite trước Tháng 11.14. 2022 
 
Nếu bạn có thắc mắc về sự kiện này, vui lòng liên hệ 
VTA Community Outreach tại communi-
ty.outreach@vta.org hoặc gọi (408) 321-7575. 
 
Không bắt buộc phải đeo mặt nạ, nhưng chúng tôi 
khuyến khích người tham gia đeo một chiếc. Tham 
gia với chúng tôi từ sự thoải mái tại nhà hoặc văn 
phòng của bạn để xem lễ kỷ niệm qua Facebook 
Live, bắt đầu lúc 10:15 sáng. Truy cập: 
www.facebook.com/scvta 
 
Sự kiện sẽ được tổ chức trên con đường dành cho 
người đi bộ / xe đạp mới trên Đường mòn Odette 
Morrow. Có chỗ đậu xe tại Bãi đậu xe Coyote Creek 
Parkway, nằm ở Đường Silver Creek Valley và Đường 
Piercy ở San Jose. Các biển báo chỉ đường sẽ được 
dán lên. Dành thêm thời gian để đi bộ đến địa điểm tổ 
chức sự kiện. 
 
Giao thông công cộng tại địa điểm này: Tuyến Xe 
buýt 42: Thung lũng Silver Creek và Địa điểm Thung 
lũng Silver Creek 
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