
10,100 
Những người đi trong 

tuần vào năm 2040

500 Paradahan para sa 
mga pasahero ng BART

Trong khoảng cách đi bộ 
đến Santa Clara University

Gần PayPal Park, quê 
hương của đội San José 

Earthquakes

Kết nối với Sân bay Quốc 
tế San José qua Tuyến 

đường 60 của VTA0

VTA’s BART Silicon Valley Extension Giai đoạn II (Dự án Giai đoạn II) là một phần mở rộng 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 tàu điện ngầm dài khoảng 5 dặm, ba 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.

Ga Santa Clara, liền kề với Ga Santa Clara Caltrain và sự phát triển của Gateway Crossing trong tương lai, sẽ là điểm cuối 
của trạm tuyến cho Phần Mở Rộng BART Giai Đoạn II của VTA. Không giống như ba nhà ga khác, khu vực chờ sẽ được 
nâng lên và sân ga sẽ ở mặt đất, tương tự như Ga BART của Warm Springs. Nhà ga này sẽ bao gồm bãi đậu xe, cơ sở 
dành cho xe đạp và kết nối với Caltrain, Capitol Corridor, Altamont Corridor Express, và một số tuyến xe buýt VTA thông 
qua đường đi bộ bên dưới hiện có của Santa Clara.

Tại biên giới của thành phố Santa Clara và San José, hành khách của BART sẽ có thể đến các điểm đến ở cả hai thành phố 
trong khoảng cách đi bộ. Về phía đông bắc sẽ là Gateway Crossings, một khu phát triển mới với sự kết hợp của nhà ở, bán lẻ 
và không gian mở. Về phía đông nam là Công viên PayPal (nơi có đội Earthquakes San José), khu phát triển đa năng, đường 
cao tốc Coleman, cùng nhiều nhà hàng và cửa hàng bán lẻ khác. Về phía Tây Nam là Đại học Santa Clara, trường đại học hoạt 
động lâu đời nhất ở California.
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Khái niệm - có thể thay đổi

KHÔNG ĐỂ QUY MÔ

TỜ THÔNG TIN:
GA SANTA CLARA BART 
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Ga Santa Clara  

Santa Clara ga tàu: Nhìn sơ luợc

Sân Newhall & Cơ 
Sở Bảo Trì
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 Station Entrance & Exit

 Station Access Facilities  
and Parking

 Station Platform (Ground Level)

 Construction & Staging Area 
(under consideration)

 Newhall Yard &  
Maintenance Facility

NOTE: 
• This is a planning document subject  

to change.

• Temporary and intermittent lane 
closures expected in Construction & 
Staging Areas.

Santa Clara 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
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CHÚ THÍCH

 Lối Ra Vào Nhà Ga

 Mga Pasilidad ng Station Access 
at Paradahan

  Sân ga (tầng trệt)

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

 Sân Newhall & 
Cơ sở bảo trì

LỰU Y: 

• Tài liệu quy hoạch này có thể thay đổi.
• Dự kiến đóng làn đường và đường 

tạm thời và không liên tục trong các 
Khu Vực Xây Dựng & Dàn Dựng.
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