
TO THÔNG TIN: 
GA 28TH STREET/LITTLE PORTUGAL BART 

6,700 
hành khách từ Thứ Hai 
đến Thứ Sáu năm 2040

8 các vùng  
lân cận trong khoảng 

cách đi bộ

6 trường 
học xung quanh nhà ga

Tọa lạc tại một trong 
những cộng đồng người 

Bồ Đào Nha lớn nhất 
Hoa Kỳ

Kết nối với Đường mòn 
năm vết thương trong 

tương lai

VTA’s BART Silicon Valley phần mở rộng Giai đoạn II (Dự án Giai đoạn II) gồm sáu dặm, bốn trạm của BART từ 
Ga Berryessa / North San José (mở cửa vào năm 2020) qua trung tâm thành phố San José đến Thành phố Santa 
Clara. Kế hoạch dự án Giai đoạn II được bao gồm một đường tàu điện ngầm dài khoảng 5 dặm, 3 ga tàu với các 
sân ga ngầm (28th Street / Little Portugal, Downtown San José, và Diridon), một ga trên mặt đất (Santa Clara), 
một trạm bảo trì xe lửa và lưu trữ cơ sở vật chất, và các cơ sở vật chất bổ sung khác.

Nhà ga 28th Street / Little Portugal sẽ nằm giữa US-101 và 28th Street, ngay phía bắc của Đường East Santa 
Clara. Nhà ga này sẽ bao gồm một nhà ga trên mặt đất với các sân ga bên dưới lòng đất và các đường ray ở 
trung tâm. quầy vé và cửa soát vé sẽ nằm trên mặt đường phố. Hành khách sẽ vào ga từ góc của Đường 28 và 
Đường Five Wounds. 

Nhà ga này cũng sẽ bao gồm một quảng trường giữa tòa nhà lối vào nhà ga và 28th Street, các cơ sở mới đưa 
đón khách, một con đường sử dụng chung tạm thời dọc theo 28th Street, nhiều cải tiến khác cho những người 
đi bộ đến và đi từ nhà ga, và chỗ đậu xe đạp không khóa và có khóa ― bao gồm cả ga xe đạp.

đối tác tài trợ

tiếp tục trên trang tiếp theo

Dự án mở rộng BART Thung lũng  
Silicongiai đoạn II của VTA
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28th Street/Little Portugal ga tàu: Nhìn sơ luợc

Khái niệm - có thể thay đổi
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 Station Entrance & Exit

  Station Entrance Building

 Station Access Facilities, Parking, 
and Future Potential Transit-
Oriented Development

 Station Platforms (Underground)

 At-Grade Vent/Egress Facilities

 Construction & Staging Area 
(under consideration)

 BART Tunnel

NOTE: 
• Temporary and intermittent lane 

and street closures expected in 
Construction & Staging Areas.

• This is a planning document subject  
to change.

28th Street / Little Portugal Station 
VTA’s BART Silicon Valley Phase II Extension Project

August 2022

Español         粵/華語
Tagalog         Tiếng Việt 
Português   

(408) 321-2300

(408) 321-2345 English

(408) 321-2330 TTY

vta.org/bart

vtabart@vtabsv.com twitter.com/bartsv

facebook.com/bartsv

CHÚ THÍCH

 Lối Ra Vào Nhà Ga

  Tòa Nhà Lối Vào Nhà Ga

 Cơ Sở Vào Nhà Ga, Bãi Đậu Xe và 
Phát Triển Phương Tiện Công Cộng 
Tiềm Năng Trong Tương Lai

 Sân Ga (Dưới Lòng Đất)

 Cơ Sở Thông Hơi/Chỗ Ra tại Mặt Đất

 Khu Vực Xây Dựng & Dàn Dựng  
(đang được xem xét)

 BART Đường Hầm

LƯU Ý: 
• Các làn đường và đường phố dự kiến 

sẽ bị đóng tạm thời và gián đoạn trong 
các khu vực xây dựng & dàn dựng.

• Đây là tài liệu kế hoạch có thể thay đổi.
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