
Những Thắc Mắc Thường Được Nêu Ra về Dự Án Cải Thiện Đường Xe 97 

Những Yếu Tố  và Thiết Kế của Dự Án 

Tôi không đi xe buýt. Tôi sẽ được lợi ích như thế nào từ  dự  án này? 

Một hệ thống đèn hiệu mới với khả năng thích ứng theo sự thay đổi của tình trạng lưu thông sẽ 
được lắp đặt. Phần cải thiện này sẽ giảm bớt những chậm trễ vì kẹt xe cho người cả người lái 
xe lẫn hành khách trên xe buýt.  

Hệ  Thống Đèn Hiệu Thông Minh có thể  cả i  thiện những hoạt động giao 

thông hay không? 

Có, Hệ Thống Đèn Hiệu Thông Minh sẽ điều chỉnh thời gian của đèn hiệu một cách tức thời 
dựa trên tình trạng xe cộ lưu thông thực sự. Hệ thống có thể được cập nhật để điều chỉnh theo 
những đòi hỏi về lưu thông khi tình trạng thay đổi thường xuyên. 

Hệ  Thống Ưu Tiên Đèn Hiệu Chuyên Chở (TSP) là gì? 

Hệ Thống Ưu Tiên Đèn Hiệu Chuyên Chở có thể đáp ứng một xe buýt yêu cầu đèn hiệu xanh 
kéo dài hoặc đèn xanh bật sớm khi xe buýt đến gần một giao điểm của đường phố. Máy điều 
khiển đèn hiệu tiếp nhận yêu cầu có thể chấp thuận hoặc từ khước yêu cầu đó. Hệ thống TSP 
sẽ không rút ngắn thời gian của đèn xanh cho người đi bộ. 

Việc dời trạm xe buýt đến "góc-xa"có loạ i  trừ chỗ đậu xe hiện hữu không? 

Khi dời các trạm xe buýt từ góc-gần đến góc-xa, việc mất chỗ đậu xe thường được giải quyết 
bằng cách lấy lại chỗ đậu xe từ những trạm xe buýt tại góc-gần trước đây. Trạm xe buýt ở góc-
gần thường đòi hỏi phải có một khoảng lề đường dài hơn để xe buýt đậu vào trạm xe buýt. Xe 
buýt sẽ sử dụng giao điểm của đường phố để đậu vào trạm xe buýt ở góc-xa. Như vậy, trạm ở 
góc-xa cần một khoảng cách ngắn hơn trạm xe buýt ở góc-gần. 

Làm sao trạm ở “góc-xa” giảm bớt thời gian di chuyển bằng xe buýt? 

Khi trạm xe buýt nằm ở góc gần của một giao điểm của đường phố có đèn hiệu lưu thông, xe 
buýt có thể phải ngừng lại trước khi đến trạm vì kẹt xe. Ngoài ra, sau khi hành khách lên xe, xe 
buýt ngừng lại tại những trạm ở góc-gần phải nhập vào dòng xe cộ lưu thông và có thể gặp đèn 
đỏ sau đó. Hơn nữa, các trạm ở góc-xa cho phép xe buýt dùng hệ thống ưu tiên đèn hiệu 
chuyên chở để di chuyển nhanh hơn qua những giao điểm của đường phố có đèn hiệu lưu 
thông. 



Việc kéo dài các trạm xe buýt có loại  bỏ  chỗ đậu xe hiện hữu không? 

Việc kéo dài các trạm xe buýt có thể loại bỏ một số chỗ đậu xe trong khắp hành lang. Xin vui 
lòng xem trang Cải Thiện Dự Án Đường Xe 97 trên trang mạng của AC Transit để biết chi tiết 
về những thay đổi được đề nghị và tác động đối với việc đậu xe tại những địa điểm cụ thể.   

Việc cả i thiện trạm xe buýt được định nghĩa như thế  nào? 

Việc cải thiện các trạm xe buýt có thể bao gồm việc mở rộng vỉa hè, tráng xi-măng những dải 
đất trồng cây cỏ, và xây lại những chỗ dốc ở lề đường. Những thay đổi và cải thiện được đề 
nghị sẽ giúp giải quyết vấn đề an toàn cho hành khách tại những trạm xe buýt. Xin vui lòng xem 
trang Cải Thiện Dự Án Đường Xe 97 trên trang mạng của AC Transit để biết chi tiết về những 
cải thiện được đề nghị tại những địa điểm cụ thể. 

Những Tác Động Của Công Trình Xây Cất 

L ịch trình xe buýt sẽ  b ị ảnh hưởng như thế nào? 

Xe buýt sẽ chạy theo lịch trình thường lệ, tuy nhiên, những trạm xe buýt gần địa điểm xây cất 
có thể bị đóng. Ngày tháng và địa điểm của những chỗ này sẽ được đăng tải trên trang mạng 
hai tuần trước hoặc ngay sau khi các công ty và nhà thầu thông báo cho AC Transit.  

Sẽ  có những trạm xe buýt thay thế  trong lúc đang xây cất hay không? 

Các xe buýt sẽ chạy theo lịch trình thường lệ của chúng tôi; tuy nhiên, những trạm xe buýt gần 
địa điểm xây cất có thể bị đóng. Ngày tháng và địa điểm của những chỗ này sẽ được đăng tải 
trên trang mạng của AC Transit. 

Ưu Tiên Đèn Hiệu Chuyên Chở là gì? 

Ưu Tiên Đèn Hiệu Chuyên Chở là phần thêm vào đèn hiệu lưu thông của bộ phận kiểm soát 
bằng máy điện toán. Hệ thống này giúp cho các xe buýt thông báo khi đến nơi và đèn hiệu có 
thể cho thêm vài giây đèn xanh để giảm bớt thời gian chờ đợi tại đèn đỏ. 

Làm sao tôi biết được công trình xây cất sẽ xảy ra ở đâu và trong bao lâu?  

Thông báo xây cất và lời khuyên về lưu thông sẽ được đăng tải trên trang mạng hoặc ngay sau 
khi các công ty và nhà thầu thông báo với AC Transit. Các chủ doanh nghiệp và cư dân ở phía 
trước các hoạt động xây cất sẽ được thông báo khoảng hai tuần lễ trước khi các hoạt động xây 
cất này được đề nghị. 



Thông Tin 

Làm sao để tôi có thêm thông tin về  dự  án được đề  ngh ị này? 

Các chi tiết về dự án được đề nghị đều được đăng trên trang Dự Án Cải Thiện Đường Xe 97. 
Nếu quý vị cần thêm thông tin hoặc có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại 
planning@actransit.org hoặc gọi điện thoại số 510-891-4854. 

 


