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TẬP THÔNG TIN KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG GA 

ĐA DỤNG DIRIDON 
Nằm tại rìa phía tây của Khu Trung Tâm San José, Ga Diridon là trung tâm trung chuyển chính của khu 

Vịnh Phía Nam, với 17.000 hành khách mỗi ngày. Có nhiều hệ thống vận chuyển đổ về ga này, bao 

gồm đường sắt địa phương, đường sắt nhẹ, và các dịch vụ xe buýt địa phương và liên thành phố. 

Ngoài ra, các tuyến vận chuyển mới và tăng cường hiện đang được lên kế hoạch, sẽ bổ sung vào tổ 

hợp dịch vụ hiện có tại ga và các tàu vận tải sử dụng đường ray. Các dịch vụ theo kế hoạch gồm có: 

• Điện Khí Hóa Caltrain: Dự án này sẽ tăng tần suất tàu đường sắt địa phương chạy giữa San 

Francisco và San José. Tất cả các tàu đường sắt sẽ dừng tại Ga Diridon.  

• Đường Sắt Cao Tốc California: Với dự án này, Diridon sẽ trở thành điểm kết nối chủ chốt 

giữa Nam California, Thung Lũng Trung Tâm, và Khu Vực Vịnh.  

• Mở Rộng Giai Đoạn II BART Thung Lũng Silicon của VTA: Cơ Quan Vận Tải Thung Lũng 

Santa Clara (Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA)) đang mở rộng dịch vụ Vận 

Chuyển Nhanh Khu Vực Vịnh (Bay Area Rapid Transit (BART)) tới Ga Diridon. 

Ngoài các cải tiến vận tải này, Thành Phố San José cũng đang cập nhật và thực hiện các quy hoạch hạ tầng 

và sử dụng đất cho Khu Vực Ga Diridon. Sự phát triển của khối tư nhân như Google và các đơn vị khác sẽ 

mang hàng nghìn công việc và cư dân mới tới khu vực. Với những thay đổi này, Diridon sẽ chuyển mình 

thành một trong những trung tâm vận tải tấp nập nhất Bờ Tây với ước tính 100.000 hành khách mỗi ngày. 

Nhận thấy cơ hội phát triển một điểm đến định hướng giao thông công cộng quan trọng đời người có 

một này, bốn cơ quan chính quyền—Cơ Quan Đường Sắt Cao Tốc California, Caltrain, VTA và Thành Phố 

San José (Các Cơ Quan Đối Tác)—đang làm việc cùng nhau để phát triển một kế hoạch mở rộng và thiết 

kế lại ga. Nỗ lực này được gọi là Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon (Kế Hoạch Định Hướng)  

Các Cơ Quan Đối Tác đã thuê một đội gồm các nhà thiết kế và kỹ sư được công nhận trên thế giới gồm 

Arcadis và Benthem Crouwel Architects lập một Kế Hoạch Định Hướng. Kế Hoạch Định Hướng sẽ phát triển:  

• một bố cục không gian thể hiện cách các thành phần đường đi và ga sẽ ăn khớp với nhau và 

kết nối với khu vực xung quanh; và 

• một cơ cấu tổ chức hiệu quả để thực hiện thành công tầm nhìn chung.  

 

 

 

 

 

  

 
Để biết thêm thông tin về Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon, vui lòng truy cập: www.diridonsj.org 

Quy Trình: Tới hè năm 2019, Các Cơ 

Quan Đối Tác sẽ tham vấn cộng đồng và 

cân nhắc ý kiến thu thập được trong mỗi 

giai đoạn công việc.  

Tầm Nhìn Ban Đầu: Tầm 

nhìn là xây dựng một 

trung tâm vận tải đẳng 

cấp thế giới, đem lại trải 

nghiệm liên tục cho 

khách hàng khi chuyển 

đổi phương thức đi lại 

trong ga và tới các khu 

vực xung quanh và trung 

tâm thành phố San Jose.  

 

Tham Vọng/Mục Tiêu 

Phát Triển/Đánh Giá Bố Trí Mặt Bằng 

Tham Vấn Cộng Đồng: Trong 

suốt quá trình lập Kế Hoạch 

Định Hướng, quý vị sẽ có nhiều 

cơ hội để tìm hiểu thêm và chia 

sẻ suy nghĩ của mình. Vui lòng 

gọi cho Lori Severino, Quản Lý 

Chương Trình Tham Vấn Công 

Dân Khu Vực Ga Diridon theo 

số 408-535-3537, hoặc gửi 

email tới diridonsj@gmail.com 

để tham gia danh sách nhận 

email của chúng tôi. 

Cải Tiến Bố Trí Mặt Bằng 
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