
Community Meeting
Curtner Station Joint Development Project

Reunión comunitaria
Desarrollo Conjunto y Orientado hacia el Transporte Público en la Estación Curtner

10 de octubre de 2018,  6:00 a 7:30 p.m.
San Jose Scottish Rite, 2455 Masonic Drive, San Jose, 95125

Estimado vecino:

Le invitamos a una reunión comunitaria y actualización sobre los planes de Desarrollo Conjunto y Orientado hacia el 
Transporte Público en la Estación Curtner los cuales siguen en curso. Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) 
ha emitido una Solicitud de Propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) con el objetivo de obtener propuestas de 
constructores cali�cados para edi�car un desarrollo de uso mixto orientado hacia el transporte público (TOD, por sus 
siglas en inglés) en el área de estacionamiento del Centro de Trasbordos Curtner de VTA. 

Miembros del personal presentarán esta información actualizada y estarán a su disposición para responder a sus 
preguntas en ese evento.  

Les pedimos a las personas que requieran traducción a otro idioma durante la reunión que se comuniquen con 
Difusión Comunitaria de VTA llamando al (408) 321-7575/TTY (408) 321-2330, o enviando un mensaje por correo 
electrónico a community.outreach@vta.org. Información adicional disponible en www.vta.org/curtnerstation.

Cuộc Họp Cộng Đồng
Công Trình Kết Hợp Trạm Curtner và Chú Trọng đến Vận Chuyển Công Cộng

Ngày 10 tháng Mười, 2018,  6:00 – 7:30 p.m.
San Jose Scottish Rite, 2455 Masonic Drive, San Jose, 95125

Quý vị láng giềng thân mến,

Mời quý vị cùng chúng tôi tham dự một buổi họp cộng đồng và cập nhật tin tức về các kế hoạch Công Trình Kết Hợp 
Trạm Curtner và Chú Trọng đến Vận Chuyển Công Cộng đang được xúc tiến. Cơ Quan Vận Chuyển Thung Lũng Santa 
Clara (VTA) đã ban hành Yêu Cầu Ðề Xuất (RFP) để thu nhận ý kiến đề xuất của các chủ xây dựng đủ điều kiện để xây 
một công trình sử dụng hỗn hợp chú trọng đến vận chuyển công cộng (TOD) trong khu vực Ðậu Xe của Trung Tâm Vận 
Chuyển Công Cộng Curtner của VTA.  

Nhân viên sẽ trình bày tin tức cập nhật này cho quý vị và sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.   

Những người yêu cầu dịch vụ thông dịch tại buổi họp cần liên lạc với ban Tiếp Cận Cộng Ðồng của VTA tại số   
(408) 321-7575/TTY (408) 321-2330, hoặc email community.outreach@vta.org, trễ nhất là ngày 3 tháng Mười, 2018.   
Tìm hiểu thêm tại www.vta.org/curtnerstation.
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October 10, 2018,  6:00 – 7:30 p.m.
San Jose Scottish Rite, 2455 Masonic Drive, San Jose, 95125

Dear Neighbor,

Join us for a community meeting and update on the Curtner Station Joint 
and Transit-Oriented Development plans that are moving forward. The 
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA) has issued a Request for 
Proposal (RFP) seeking proposals from quali�ed developers to build a 
mixed-use transit oriented development (TOD) on VTA’s Curtner Transit 
Center Parking area. 

Staff will present this update to you and be available to answer your 
questions at this time.  

Individuals who require language translation at the meeting are requested 
to contact VTA Community Outreach at (408) 321-7575/TTY (408) 321-2330, 
or email community.outreach@vta.org, by October 3, 2018.  Additional 
information available www.vta.org/curtnerstation.
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1809-1678

Mababasa mo ba ang dokumentong ito?
Kung hindi, maari kaming kumuha ng taong tutulong sa iyo na basahin ito. Para sa libreng tulong,
mangyaring tumawag sa VTA Community Outreach sa (408) 321-7575.


