
Restricted Parking
November 23 (8 a.m. - 2 p.m.)

Weather and conditions permitting, 
soil testing activities will take place 
in portions of the Capitol Station 
Park & Ride lot. 

The testing is within the areas 
shown and may temporarily impact 
access to or from parking spaces in 
the immediate vicinity of a testing 
area. Please do not park in the
areas shown and blocked off
by the contractor. 

Contact VTA Community Outreach for assistance:
(408) 321-7575, community.outreach@vta.org

2211-2545

Restricciones para estacionarse
el día 23 de noviembre de 2022
(8:00 a. m. - 2:00 p. m.)

Si el clima y las condiciones lo 
permiten, se llevarán a cabo 
pruebas en el suelo de algunas 
partes del estacionamiento Park
& Ride de Capitol Station.

Las pruebas se realizarán dentro de 
las áreas que se muestran aquí y 
pueden afectar temporalmente el 
acceso hacia o desde los espacios 
de estacionamiento ubicados en 
sus inmediaciones. No estacione en 
esas áreas señaladas ya
que serán bloqueadas por
el contratista.

Comuníquese con la Oficina de 
Extensión a la Comunidad 
(Community Outreach) de VTA para 
obtener asistencia: (408) 321-7575, 
community.outreach@vta.org

Bãi Đậu Xe Hạn Chế vào Ngày 23 
Tháng 11 Năm 2022
(8 giờ sáng - 2 giờ chiều)

Nếu thời tiết và điều kiện cho phép, 
các hoạt động kiểm tra đất sẽ diễn 
ra tại các phần của bãi Đậu Xe & Đi 
Xe Công Cộng (Park & Ride) của Ga 
Capitol. 

Việc kiểm tra nằm trong các khu vực 
được hiển thị và có thể tạm thời ảnh 
hưởng đến việc đến hoặc đi từ các 
chỗ đậu xe trong vùng liền kề của 
khu vực kiểm tra. Vui lòng không đậu 
xe trong các khu vực được hiển thị 
và chặn lại bởi nhà thầu. 

Hãy liên hệ với ban Tiếp Cận Cộng 
Đồng (Community Outreach) của 
VTA để được hỗ trợ: (408) 321-7575, 
community.outreach@vta.org

2022年11月23日限制停車
(上午8:00 - 下午2:00)

若天氣和其他條件允許，將在
Capitol Station 泊車搭車停車場
的部分地段進行土壤測試活動。

測試將在所示區域內進行，且可能
會暫時影響測試區域附近停車位的
進出。請不要在承包商顯示及封鎖
的區域內停車。

聯繫VTA 社區外展尋求幫助:
(408) 321-7575，
community.outreach@vta.org
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