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CHỦ ĐỀ 
 
Cập nhật công việc kỹ thuật đã hoàn thành cho đến nay về Kế Hoạch Định Hướng Ga Diridon 
San José.  
 
BỐI CẢNH 
 
Ga Diridon San José, thuộc sở hữu của Ủy Ban Điện Năng Phối Hợp Thuộc Hàng Lang Bán Đảo 
(PCJPB), là trung tâm trung chuyển chính của South Bay, hiện đang phục vụ khoảng 17,000 hành 
khách mỗi ngày. Ga ngày nay là một nhà ga đường sắt chở khách lịch sử được cung cấp dịch vụ 
bởi PCJPB (dịch vụ đường sắt chở khách “Caltrain”), Amtrak, Cơ Quan Quản Lý Điện Chung 
Hành Lang Capitol, Altamont Commuter Express (ACE), kết nối với dịch vụ đường sắt tải trọng 
nhẹ và xe buýt của Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thung Lũng Santa Clara (VTA) cùng các nhà 
cung cấp vận tải xe buýt khác trong khu vực. Với việc giới thiệu dịch vụ Vận Chuyển Nhanh 
Khu Vực Vịnh (BART) và Đường Sắt Cao Tốc California cho ga Diridon San José trong những 
năm tới, tầm quan trọng của Ga với tư cách là một trung tâm vận chuyển sẽ tăng lên đáng kể. 
Ngoài các dịch vụ đường sắt mới này, Caltrain điện khí hóa cùng với các dịch vụ mở rộng từ 
ACE và Hành Lang Capitol sẽ hướng đến Diridon San José để trở thành một trong những nhà ga 
nhộn nhịp nhất ở California. Dịch vụ đường sắt và xe buýt gia tăng trong khu vực Ga cũng sẽ hỗ 
trợ cho sự phát triển như được khắc họa trong các tài liệu hướng dẫn chính sách sử dụng đất của 
San José. Quy Hoạch Tổng Thể năm 2040 và bản Kế Hoạch Khu Vực Ga Diridon (DSAP) đã 
cho thấy trước sự mở rộng rõ rệt của khu trung tâm thành phố vốn tương đối nhỏ tới quy mô và 
mật độ phù hợp hơn cho thành phố có một triệu dân.  
 
ĐỐI TÁC CƠ QUAN - THỎA THUẬN HỢP TÁC 
 
Thành Phố San José, VTA, PCJPB và Cơ Quan Quản Lý Đường Sắt Cao Tốc California 
(“Các Cơ Quan Đối Tác”) đã thành lập một liên danh đối tác công thông qua Thỏa Thuận Hợp 
Tác (ngày 12 Tháng Bảy 2018) để thiết kế lại và mở rộng Ga Diridon. Vấn đề then chốt trong 
đây là thỏa thuận điều phối các dự án vốn tương ứng của các bên bằng cách tích hợp các cơ sở ga 
trung chuyển và khu vực phát triển ở xung quanh. 
 
Các Cơ Quan Đối Tác đồng thuận rằng một tầm nhìn thống nhất và chiến lược gắn kết cho các 
khoản đầu tư tại Ga và khu vực Ga mở rộng sẽ tạo ra giá trị lớn hơn khi Các Cơ Quan Đối Tác 
lên kế hoạch và thực hiện các dự án giao thông cũng như cơ hội phát triển một cách riêng lẻ. 
Các Cơ Quan Đối Tác đã thuê một nhóm tư vấn đứng đầu là Arcadis and Benthem Crouwel 
Architects (“Nhóm ABC”) soạn thảo Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng (“Kế Hoạch Định 
Hướng”). Nhóm ABC đã quen thuộc với các dự án thiết kế đô thị và cơ sở hạ tầng phức tạp, đa 
cơ quan, chẳng hạn như các dự án nhà ga và trung chuyển vốn lớn, thông qua kinh nghiệm của 
họ ở Châu Âu và các nơi khác. 
 
 



17 Tháng Năm 2019 
Kế Hoạch Định Hướng Đa Dụng Ga Diridon San José  

Trang | 2  
 

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG GA ĐA DỤNG DIRIDON LÀ GÌ? 
 
Khi BART, đường sắt chờ khách, đường sắt cao tốc, đường sắt tải trọng nhẹ và các dịch vụ xe 
buýt hỗ trợ hội tụ lại, Ga Diridon sẽ hỗ trợ kết nối vận chuyển công suất cao hơn bất kỳ nơi nào 
khác trong Khu Vực Vịnh. Để đáp ứng hiệu quả sự tăng trưởng theo kế hoạch này trong hoạt 
động vận chuyển và phát triển cũng như để tiện dụng, Ga nên được thiết kế lại và mở rộng để 
hoạt động như một tổng thể đa dụng. Thay vì các dự án vận chuyển riêng lẻ hội tụ tại nhà ga theo 
hình thức không hợp nhất, Kế Hoạch Định Hướng sẽ đưa ra một tầm nhìn thống nhất nhằm tập 
hợp tất cả các thành phần giao thông và sử dụng đất vào một dự án nhà ga duy nhất. 
 
Phạm vi Kế Hoạch Định Hướng bao gồm hai bộ phận chính: 

1. Một bộ phận thiết kế không gian  
2. Một bộ phận tổ chức 

Bộ phận thiết kế không gian sẽ thiết lập (a) cơ sở hạ tầng giao thông để tạo công năng cho 
tương lai, mở rộng các dịch vụ vận chuyển, (b) mối quan hệ vật lý tối ưu giữa các phương thức 
vận chuyển và (c) mối quan hệ cân bằng giữa Ga và các vùng lân cận. Điều này sẽ cố định tầm 
nhìn cho việc Ga sẽ trở nên như thế nào theo thời gian. Kế Hoạch Định Hướng sẽ tập trung vào 
chức năng của Ga thay vì diện mạo kiến trúc của nó. Các giai đoạn công việc tiếp theo sẽ bao 
gồm thiết kế chi tiết và kỹ thuật, cũng như đánh giá môi trường.  
 
Bộ phận tổ chức. Việc tái phát triển Ga Diridon không chỉ đơn thuần là phức tạp từ góc độ thiết 
kế vật lý mà còn từ góc độ tổ chức. Như vậy, một trụ cột quan trọng thứ hai của Kế Hoạch Định 
Hướng là phát triển một cấu trúc tổ chức có thể cung cấp dịch vụ và vận hành hiệu quả nhà Ga 
trong tương lai.  
 
Kế Hoạch Định Hướng đã khởi sự từ đầu Tháng Chín 2018. Quá trình Kế Hoạch Định Hướng 
18 tháng bao gồm hai giai đoạn và các bước như sau: 
 
Giai đoạn I: Phát Triển Bố Trí Không Gian và Tổ Chức 

• Tham vọng, phát triển và đánh giá bố trí mặt bằng  
• Lựa Chọn một Khái Niệm Tầm Nhìn  
• Phát triển các thành phần tổ chức để thực hiện và vận hành dự án  

Giai đoạn II: Nâng cao Tầm Nhìn và Chuẩn Bị Kế Hoạch Định Hưỡng 
• Tiếp tục lập kế hoạch và kỹ thuật định hướng 
• Các hoạt động phát triển chương trình như ước tính chi phí sơ bộ, các chiến lược thực 

hiện, lập kế hoạch theo giai đoạn và các chiến lược tài trợ  
• Tiếp tục phát triển các thành phần tổ chức để thực hiện và vận hành dự án  

 
THAM VỌNG VÀ MỤC TIÊU 
 
Các Cơ Quan Đối Tác đã đưa ra một triết lý cho những gì mà Ga Diridon trong tương lai hướng 
tới. Việc này cung cấp một bộ các mục tiêu chỉ dẫn, hoặc tham vọng, cho sự phát triển Kế Hoạch 
Định Hướng. Những tham vọng này cho thấy những gì mà Các Cơ Quan Đối Tác hy vọng đạt 
được gồm cả hình thức thiết kế đô thị và vấn đề tổ chức liên quan cho dự án.  
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Các mục tiêu chủ chốt là:  
 
 Ga Đa Phương Thức, Đa Dụng Và Lấy Con Người Làm Trung Tâm 
 Nhà Ga với Vai Trò Xúc Tác cho Môi Trường Đô Thị 
 Nhà Ga làm Điểm Đến 
 Một Tầm Nhìn Hấp Dẫn cho Tương Lai của Ga Diridon 
 Một Ga Hiệu Quả Lâu Dài, Linh Hoạt, Thích Ứng Và Đổi Mới 
 Đối Tác Tổ Chức 
 Sự tham gia của Các Bên Có Liên Quan Trong & Ngoài 
 Mục Tiêu Cấp Vốn và Quản Lý Rủi Ro 

 
QUY TRÌNH KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG 
 
Nhóm ABC bắt đầu xây dựng Kế Hoạch Định Hướng với một loạt các cuộc phỏng vấn Các Cơ 
Quan Đối Tác. Trong các cuộc phỏng vấn này, ABC đã hiểu được tham vọng của từng cơ quan 
đối với dự án, các yêu cầu thiết kế riêng, cũng như các yêu cầu liên quan đến tiêu chí thiết kế và 
thông tin quan trọng về các hạn chế cho công trình. Thông tin này đặt nền tảng quan trọng cho 
quá trình lập kế hoạch định hướng. Sau đó, để biến các yêu cầu thành một chương trình định 
hướng, Nhóm ABC đã dẫn dắt một loạt các hội thảo tương tác, liên ngành cùng với các chuyên 
gia kỹ thuật từ mỗi Cơ Quan Đối Tác. Các hội thảo đã tập trung vào sự hài hòa đô thị, cấu hình 
nhà ga, cấu hình đường ray và lập kế hoạch tiếp cận. Dựa trên các yêu cầu, tham vọng và sự hợp 
tác trong hội thảo, Nhóm ABC đã đề xuất các cách tiếp cận thiết kế cho các thành phần sau: 
 

• Hồ sơ căn chỉnh và hình chiếu đứng của đường ray xe lửa hạng nặng tại ga, cũng như 
các hướng đường ray vào ra nhà ga từ phía bắc và phía nam. 

• Vị trí khu đại sảnh hành khách đường sắt và các sân ga hành khách đường sắt tải 
trọng nặng. 

• Sự hài hòa đô thị và kết nối với các khu phố xung quanh.  
• Khả năng cho người đi bộ và xe đạp đi vào cũng như đi ngang qua nhà ga, cùng với các 

tiện ích cho các phương tiện “vi động (micromobility)” đang nổi chẳng hạn như xe máy 
điện (e-scooter). 

• Tích hợp tất cả các phương tiện công suất cao tại nhà ga bao gồm BART, đường sắt tải 
trọng nhẹ và xe buýt địa phương.  

• Tiện nghi cho các phương tiện tiếp cận khác và phương tiện cá nhân, bao gồm xe buýt 
đường dài, xe đưa đón riêng, taxi, các công ty mạng lưới giao thông (TNC), đón xe nhanh 
(kiss-and-ride) và đỗ xe nhanh (park-and-ride). 

 
 
 
 



17 Tháng Năm 2019 
Kế Hoạch Định Hướng Đa Dụng Ga Diridon San José  

Trang | 4  
 

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CHO ĐẾN NAY: CÁC BƯỚC CHUYỂN LỚN VÀ HỢP PHẦN 
 
Sử dụng các yếu tố được mô tả ở trên, Nhóm ABC và Các Cơ Quan Đối Tác đã tìm ra ba bước 
chuyển lớn cho bố trí không gian của Ga trong tương lai: a) bố trí phương thẳng đứng cho hành 
lang đường ray tải trọng lớn (đường sắt Caltrain và tốc độ cao) cùng các sân ga; b) địa điểm của 
khu đại sảnh nhà ga trong tương lai; và c) các hướng đường ray từ phía bắc và phía nam đi vào 
ga trong tương lai. Ngoài ra, Nhóm ABC đã tạo ra một hợp phần gồm các thành phần linh hoạt 
hơn có thể được kết hợp thành các bố trí có thể cho Ga trong tương lai. 
 
Bước Chuyển Lớn #1: Bố Trí Theo Phương Thẳng Đứng cho Hành Lang Đường Ray và 
các Sân Ga  
Trọng tâm ban đầu của quy trình thiết kế là tập trung vào hành lang đường ray tải trọng nặng và 
các sân ga. Một bài học quan trọng từ Chuyến Nghiên Cứu năm 2017 tham quan các nhà ga ở 
Châu Âu thành công của Đối Tác và các bên liên quan khác, đó là khái niệm về “thiết kế trọng 
tâm từ đường sắt (design from the tracks out).” Điều này dựa trên khái niệm rằng các đường sắt 
tải trọng lớn là yếu tố linh hoạt nhất trong nỗ lực thiết kế nhà ga và chỉ có một số cách thức hạn 
chế mà trong đó cơ sở hạ tầng đường ray hạng nặng có thể được đưa xuyên qua một trung tâm đô 
thị dày đặc. Các tùy chọn đường sắt theo phương thẳng đứng sau đây đã được lựa chọn vì chúng 
hứa hẹn nhất cho việc đạt được các mục tiêu của dự án:  
 

• Cùng mức: Nhà ga vẫn ở cùng mức độ cao hiện tại; 
• Nâng cao 25’ trên mức hiện tại: Tất cả các đường ray và sân ga sẽ được nâng cao xấp 

xỉ 25 foot trên mức độ cao đường ra hiện tại;  
 

Hai trong số các bố trí có thể có thiết kế đường ray nâng cao. Việc nâng cao đường ray và sân ga 
sẽ mang lại lợi ích đáng kể về mặt hài hòa đô thị. Đường ray được nâng cao sẽ cho phép người đi 
bộ, người đi xe đạp, và các phương tiện đi qua phía dưới nhà ga từ mặt đường phố. Việc nàysẽ 
giúp liên kết các khu phố nằm phía đông và phía tây của các đường ray. Nó cũng tạo ra một 
lượng đáng kể không gian ngang mặt đường phố có thể được sử dụng để chứa các thiết bị nhà ga 
cũng như mặt làm tiền cửa hàng và không gian làm việc để tô điểm cho đường phố trong khu 
vực nhà ga. Tuy vậy, việc nâng cao đường ray cũng khiến cho kế hoạch giai đoạn xây dựng trở 
nên khó khăn hơn và công tác xây dựng đường ray cũng đắt đỏ hơn tại phía bắc và phía nam nhà 
ga để kết nối với mạng lưới đường ray ở cả hai đầu.  
 
Bước Chuyển Lớn #2: Vị Trí Lối Vào Ga trong Tương Lai 
Đội ABC và các Cơ Quan Đối Tác cũng đang xem xét vị trí của lối vào nhà ga chính so với các 
sân ga, cách thức lối vào liên hệ với khu vực xung quanh như thế nào và tương tác tốt như thế 
nào với các cơ sở vận chuyển khác, như ga BART mới. Có ba trong số các lựa chọn hiện đang 
hứa hẹn nhất sẽ đáp ứng tốt các tham vọng cho tầm nhìn tương lai, và đó là:  
 

• nhà ga nói chung sẽ nằm cùng địa điểm với Ga Diridon hiện nay trên phố Stover; 
• lối vào nhà ga được dịch chuyển về phía nam tới Đường San Fernando;  
• lối vào nhà ga được dịch chuyển về phía bắc tới Đường Santa Clara;  
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Bước Chuyển Lớn #3: Các Đường Ray Vào Ga Tương Lai 
Việc dịch chuyển nhà ga về phía bắc hoặc phía nam cho phép xem xét việc điều chỉnh các lối 
vào của đường ray tải trọng lớn hiện có khi chúng đi vào Ga. Hai trong số các bố trí có thể dịch 
chuyển các sân ga về phía bắc và do đó, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh đường ray mới phía bắc để 
kết nối lại các sân ga với đường ray tải trọng lớn nằm cùng độ cao hiện có. Bởi vì rất khó để tiếp 
cận cơ sở bảo trì và lưu trữ Caltrain hiện nay từ cách bố trí đường ray mới phía bắc, nên cần phải 
di dời cơ sở Caltrain.  
 
Việc di chuyển cơ sở bảo trì và lưu trữ đến một địa điểm ở phía nam Tamien mang lại lợi ích cho 
Ga Diridon cũng như toàn bộ hệ thống Caltrain. Đầu tiên, các đoàn tàu sẽ có thể chạy qua 
Diridon rồi đi vào cơ sở bảo trì và lưu trữ được di dời về phía nam, nơi chúng sẽ được bảo trì và 
lưu trữ cho đến khi cần phải phục vụ trở lại. Việc này sẽ làm giảm số lượng tàu chạy qua và quay 
vòng tại Diridon để đi về phía bắc đến cơ sở bảo trì hiện có, cho phép sử dụng hiệu quả hơn các 
cơ sở hạ tầng đường sắt tại Diridon, phù hợp cho một nhà ga đô thị. Thứ hai, việc chuyển cơ sở 
bảo trì và lưu trữ đến một địa điểm lớn hơn sẽ cho phép tăng trưởng đội tàu và dịch vụ tốt hơn 
cho hệ thống Caltrain. Tương tự, Nhóm ABC và Các Cơ Quan Đối Tác đã tìm ra một lựa chọn 
điều chỉnh tuyến đường ray hạng nặng mới cho phép vận hành một số dịch vụ đường sắt trên cầu 
cạn mới qua Xa Lộ Liên Tiểu Bang 280.  
 
Hợp Phần  
Hợp phần bao gồm tất cả các yếu tố phải được tổ chức cùng nhau để tạo ra một trung tâm đa 
phương thức mới. Cách thức để cơ sở hạ tầng hạng nặng này đi qua thành phố có tác dụng tạo ra 
các hiệu ứng định vị địa điểm sâu sắc. Nhóm ABC và Các Cơ Quan Đối Tác cũng đang xem xét 
ảnh hưởng của các lựa chọn đường sắt và hành lang nhà ga đối với sự hài hòa đô thị chung của 
khu vực để phát triển, dòng người đến/đi từ và ngang qua nhà ga cũng như sự kết nối giữa các 
phương tiện trung chuyển khác (xe buýt và đường sắt tải trọng nhẹ VTA). Những cân nhắc về 
tiếp cận và hài hòa đô thị này rất quan trọng trong việc tạo ra một Ga đa phương thức thành 
công. Những yếu tố này cấu thành một hợp phần và bao gồm:  
 

• Đường sắt tải trọng nhẹ; 
• Trạm xe buýt và lưu thông;  
• Tuyến đường dành cho người đi bộ và xe đạp, điểm đỗ xe tay ga và xe máy;  
• Xe buýt liên thành phố, taxi, TNC và xe đưa đón của công ty; và  
• Lưu thông và các tiện ích cho xe hơi.  

 
QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CHO ĐẾN NAY: BA BỐ TRÍ KHÔNG GIAN 
 
Hợp phần tồn tại là để tạo ra các bố trí không gian có thể để mô tả cách Ga có thể hoạt động và 
cải thiện môi trường đô thị. Nhóm ABC đã thiết kế ba bố trí có thể để bắt đầu đối thoại công khai 
về Ga tương lai và minh họa các lợi ích cũng như sự đánh đổi, mà phải được đánh giá trong quá 
trình lập kế hoạch định hướng. Các bố trí làm nổi bật một loạt các lựa chọn cho độ cao của ga, vị 
trí lối vào và các kết nối đa phương thức. Trong những tháng tới, Các Cơ Quan Đối Tác sẽ thu 
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thập ý kiến cộng đồng cho ba bố trí này. Các ý kiến này sẽ được sử dụng như một phần trong 
quy trình tối ưu hóa thiết kế bao gồm việc hòa trộn và kết hợp các bộ phận được ưa thích từ mỗi 
bố trí để đưa ra Dự Thảo cho Tầm Nhìn. Các Cơ Quan Đối Tác sẽ không chỉ đơn giản chọn một 
trong ba bố trí được mô tả bên dưới mà thay vào đó sẽ sử dụng chúng để đánh giá các yếu tố của 
từng bố trí và làm việc để tối ưu hóa chúng thành các lựa chọn chắc chắn hơn để Ban Chính Sách 
xem xét.  
 
Bố Trí Nhà Ga Ngày Nay  
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Bố trí #1: Đường San Fernando 
Bố trí tiềm năng đầu tiên sẽ bố trí nhà ga tại Đường San Fernando, với các sân ga và đường ray 
ở cùng mức độ cao, và tận dụng sự liên kết đường ray phía bắc và phía nam hiện có. Ưu điểm 
của lựa chọn này là có khả năng gặp ít khó khăn hơn trong xây dựng và chia giai đoạn, đồng thời 
cũng có khả năng ít tốn kém hơn trong xây dựng. Ngoài ra, cách bố trí đường ray đồng độ cao sẽ 
làm giảm khoảng cách di chuyển theo phương thẳng đứng cho hành khách giữa các phương tiện 
đường ray hạng nặng và BART. Tuy nhiên, lựa chọn này chỉ mang lại một chút cải tiến về sưh 
hài hòa đô thị (đặc biệt là ở các tuyến đường sắt hướng đông/tây), nó khiến cho đại sảnh đường 
sắt trở nên xa nhất từ trạm BART, và sử dụng diện tích đất lớn nhất của khu vực nhà ga cho việc 
lưu thông xe bus, taxi, và xe đưa đón. Sự phát triển có khả năng có thể xảy ra đối với các thành 
phần mở mức bề mặt trong bố trí này.  
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Bố trí #2: Đường Santa Clara 
Bố trí thứ hai đặt ga tại Đường Santa Clara, với các sân ga và đường ray được nâng cao. Bố trí 
này dịch chuyển các sân ga về phía bắc, đòi hỏi phải có một đường ray mới phía bắc để kết nối 
lại các sân ga với đường ray xe lửa hạng nặng hiện có. Bố trí này cũng đưa ra một tùy chọn cho 
việc vận hành một số dịch vụ đường sắt thông qua bố trí tuyến đường sắt phía nam mới trên cầu 
cạn mới bắc qua Xa Lộ Liên Tiểu Bang 280. Các đường ray được nâng lên sẽ thúc đẩy cuộc sống 
đường phố dọc theo Đường Santa Clara và đưa khu đại sảnh đường sắt tải trọng nặng đến gần 
trạm BART nhất. Khu đại sảnh được nâng cao có thể khiến cho việc di chuyển theo phương 
thẳng đứng đến và ra khỏi trạm BART phức tạp hơn. Tiện nghi xe buýt nằm dọc theo đường Autumn, 
tiếp tục được dời ra khỏi ga chính. Bố trí này có thể có tác động một mức độ nào đó lên các bất 
động sản dọc theo tuyến đường phía bắc mới. Việc này cũng cần phải di dời cơ sở bảo trì 
Caltrain. Cầu cạn trên Xa Lộ Liên Tiểu Bang 280 sẽ khiến cho việc xây dựng phức tạp và tốn 
kém đồng thời có thể ảnh hưởng đến các bất động sản trong khu vực nhà ga và các khu phố khác. 
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Bố trí #3: Đường Stover 
Bố trí thứ ba sẽ đặt nhà ga tại Đường Stover, với các sân ga và đường ray được nâng cao, và tận 
dụng sự liên kết đường ray phía nam hiện có. Bố trí này dịch chuyển các sân ga về phía bắc, 
đòi hỏi phải có một đường ray mới phía bắc để kết nối lại các sân ga với đường ray xe lửa hạng 
nặng hiện có. Các đường ray được nâng cao sẽ thúc đẩy cuộc sống đường phố dọc theo Đường 
Santa Clara và các khu liền kề. Nó tạo ra một sự hiện diện trực quan mạnh mẽ cho lối vào nhà ga 
và một kết nối độc đáo với trung tâm thành phố cùng các khu phố lân cận.. Nó cũng đặt khu đại 
sảnh đường sắt tải trọng nặng gần hơn tới trạm BART. Khu đại sảnh được nâng cao có thể khiến 
cho việc di chuyển theo phương thẳng đứng đến và ra khỏi trạm BART phức tạp hơn. Trong bố 
trí này, có thể có tác động một mức độ nào đó lên các bất động sản dọc theo tuyến đường phía 
bắc mới. Nó cũng cần phải di dời cơ sở bảo trì Caltrain.  
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KHUNG ĐÁNH GIÁ  
 
Nhóm ABC và Các Cơ Quan Đối Tác đã thiết kế một khung đánh giá dựa trên các mục tiêu và 
tham vọng của dự án và các chủ đề nổi lên từ phản hồi của cộng đồng. Khung đánh giá sẽ được 
sử dụng để xem xét ba bố trí đồng thời làm nổi bật các cơ hội để tối ưu hóa. Các tiêu chí đánh giá 
được sử dụng trong khung này là:  
 

1. Hiệu Quả Hoạt Động 
2. Tích Hợp Đa Phương Thức 
3. Khả năng tiếp cận 
4. Sự Hài Hòa Đô Thị 
5. Tiềm Năng Phát Triển 
6. Tác Động Cộng Đồng 
7. Tác Động Môi Trường 

Trong vài tháng tới, khung này sẽ được sử dụng để tối ưu hóa các bố trí bằng cách hòa trộn và 
kết hợp từ hợp phần để tạo ra Dự Thảo Tầm Nhìn cho Kế Hoạch Định Hướng Đa Dụng.  
 
THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 
 
Các Đối Tác đã phát triển một Chiến Lược Tiếp Cận Cộng Đồng với mục tiêu: 

• Thông báo và giáo dục công chúng về dự án và quá trình ra quyết định 
• Thu thập phản hồi để Các Cơ Quan Đối Tác xem xét trong quá trình chuẩn bị Kế Hoạch 

Định Hướng 
• Thúc đẩy cảm giác tự hào và quyền sở hữu tập thể trong tầm nhìn được thiết lập bởi Kế 

Hoạch Định Hướng 
 
Các Cơ Quan Đối Tác tiếp tục khuyến khích sự tham gia tích cực từ một khu vực lớn trong cộng 
đồng. Các Cơ Quan Đối Tác đã hoàn tất hai vòng tiếp cận cho Kế Hoạch Định Hướng tính đến 
nay. Mục tiêu của vòng tiếp cận đầu tiên là giới thiệu dự án cho các thành viên cộng đồng và yêu 
cầu phản hồi về tầm nhìn ban đầu cũng như các mục tiêu chính cho nhà ga tương lai. Vòng thứ 
hai thông báo về tình trạng cập nhật và trình bày các khái niệm sơ bộ đang được xem xét, cũng 
như khung đánh giá tiềm năng để xác định các khu vực nơi mỗi bố trí có thể được tối ưu hóa. 
 
Các hoạt động đã hoàn tất bao gồm: 

• 18 Tháng Mười 2018: Đã trình bày trước Nhóm Tư Vấn Khu Vực Ga Diridon của 
Thành Phố 

• 10 Tháng Mười Hai 2018, Họp Khởi Động Cộng Đồng  
• Ủng hộ dự án lớp trên cùng cho Quy Hoạch Đô Thị Chính cho Ga Diridon 
• 24 Tháng Một 2019: Trình bày cho các nhân viên của Adobe  
• 13 Tháng Hai 2019: Trình bày với Hiệp Hội Khu Phố Willow Glen 
• 11 Tháng Ba 2019: Trình bày cập nhật cho nhóm SAAG của Thành Phố  
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• 18 Tháng Ba 2019: Trưng bày bảng thông tin phía ngoài Ga Diridon 
• 25 Tháng Ba 2019: Họp Cộng Đồng #2  
• 26 Tháng Ba 2019: Trình bày với Hiệp Hội Khu Phố Delmas Park 

 
Các Cơ Quan Đối Tác sẽ tiếp tục tham gia cùng cộng đồng và tìm kiếm phản hồi về ba bố trí dự 
kiến. Các cơ hội tham gia dự kiến cho vòng tiếp cận thứ ba bao gồm: 

• 17 Tháng Ba 2019: Trình bày cho Ban Cố Vấn Chính Sách  
• 22 Tháng Ba 2019: Trình bày cho Nhóm Cố Vấn Khu Vực Nhà Ga của Thành Phố  
• 4 Tháng Sáu 2019: Trình bày cho Hội Đồng Thành Phố San Jose  
• 6 Tháng Sáu 2019: Trình bày cho Hội Đồng Quản Trị Caltrain  
• 6 Tháng Sáu 2019: Trình bày cho Hội Đồng Quản Trị VTA  
• 18 Tháng Sáu 2019: Trình Bày cho Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan Quản Lý Đường Sắt 

Tải Trọng Nặng California  
• 10 Tháng Sáu 2019: Họp Cộng Đồng #3 
• 15 Tháng Sáu 2019: Họp Cộng Đồng #3 (tiếng Tây Ban Nha) 
• Khảo sát trực tuyến  
• Trưng bày bảng thông tin phía ngoài Ga Diridon  
• Thảo luận với các tổ chức cộng đồng 

 
Ngoài ra, Các Cơ Quan Đối Tác cũng tiếp tục tham gia liên tục với các bên liên quan chính bao 
gồm MTC, BART, Hành Lang Capitol và ACE, Trung tâm SAP và Google. Trang web dự án 
với thông tin cập nhật có sẵn tại www.diridonsj.org. Các Cơ Quan Đối Tác cũng đã phát triển 
một danh sách email mở rộng để thông báo cho các thành viên cộng đồng về tiến trình dự án. 
Một vòng tham gia cộng đồng bổ sung đã được lên kế hoạch cho mùa thu 2019 để thu hút ý kiến 
của cộng đồng về Dự Thảo Tầm Nhìn.  
 
Tham Gia Cộng Đồng - Các Chủ Đề Nổi Bật 
Dựa trên ý kiến nhận được, các mục ưu tiên sau sẽ xuất hiện trong tương lai của Ga:  

• Ga phải hoạt động tốt trên hết là vì hành khách 
• Ga nên hoạt động như một trung tâm cộng đồng, một điểm đến và vì chính bản thân 

nhà ga 
• Ga cần phản ánh sự đa dạng văn hóa của San José thông qua thiết kế, nghệ thuật, 

khả năng tiếp cận, không gian công cộng và tiện nghi của nó 
• Ga nên thuận tiện để đi đến và từ bất cứ nơi đâu trong thành phố, khu vực và tiểu bang.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diridonsj.org/
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PHỐI HỢP VỚI CÁC DỰ ÁN LỚN KHÁC. 
 
Mỗi Cơ Quan Đối Tác đều phải có sáng kiến riêng hoặc các dự án lớn đang phát triển cùng lúc 
với việc chuẩn bị Kế Hoạch Định Hướng. Một phần trong ý định của Thỏa Thuận Hợp Tác là 
đảm bảo rằng các cơ quan được liên kết với nhau để nhận ra không chỉ các dự án cá nhân mà còn 
hợp tác để phát triển Ga Diridon mới.  
 
 

 
 
Các dự án sau đây đang tích cực được phối hợp với Kế Hoạch Định Hướng:  
 

Cơ Quan Dẫn Đầu Dự Án 
VTA Giai Đoạn II Mở Rộng BART Thung Lũng Silicon của VTA 
CHSRA Phân Đoạn Dự Án San José - Merced của hệ thống đường sắt Cao Tốc 

toàn tiểu bang 
Caltrain Điện Khí Hóa Caltrain  
Caltrain Kế Hoạch Kinh Doanh Caltrain 
Thành Phố San Jose Bản Sửa Đổi Kế Hoạch Khu Vực Ga Diridon (DSAP)  
Thành Phố San Jose Dự án phát triển/kế hoạch tổng thể của Google 
Thành Phố San Jose Kế Hoạch Giao Thông Trung Tâm Thành Phố 

 
THÔNG TIN THÊM 
 
Thông tin thêm về Kế Hoạch Định Hướng, bao gồm Các Câu Hỏi Thường Gặp, có thể tìm thấy 
trên trang web dự án tại www.diridonsj.org. 

http://www.diridonsj.org/
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