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BRT ĐÔNG VỊNH
Hệ Thống Chuyên Chở Xe Buýt Tốc Hành Đông Vịnh

Một dịch vụ xe buýt mới và tân kỳ đang đến 
Đông Vịnh: Hệ Thống Chuyên Chở Xe Buýt Tốc 
Hành (BRT)
BRT thường được gọi là "xe điện nhẹ trên bánh xe" vì nó đem tính cách thường 
xuyên, an toàn và đáng tin cậy của xe điện nhẹ đến cho người đi xe buýt. BRT 
sẽ chạy suốt hành lang dài 9.5 dặm từ trung tâm thành phố Oakland đến San 
Leandro BART. Khi đem đến kinh nghiệm tốt nhất của hệ thống chuyên chở từ 
khắp thế giới, BRT sẽ cách mạng hóa hệ thống chuyên chở công cộng tại Đông 
Vịnh.

Những Lợi Ích của Hệ Thống Chuyên Chở Xe Buýt Tốc Hành 
Thường Xuyên và Đáng Tin Cậy – Đoàn xe buýt lai điện mới toanh này sẽ chạy 
đến ít nhất là mỗi 7 phút một chuyến vào giờ cao điểm, giảm bớt thời gian chờ 
đợi! Việc xe chạy phần lớn trên một làn đường dành riêng cho xe buýt sẽ đem 
đến kết quả cải thiện tốc độ của hệ thống chuyên chở. Các loại xe ứng phó cấp 
cứu sẽ có quyền sử dụng các làn xe dành riêng cho xe buýt bất cứ lúc nào.

Lên Xuống Xe – Sàn xe buýt và nền sân ga có cùng chiều cao để giúp cho việc lên 
xuống xe được dễ dàng cho người ngồi xe lăn hoặc sử dụng xe đẩy của trẻ em. 
Các trạm xe ở giữa đường sẽ giảm bớt khoảng cách băng qua đường.

Tân Kỳ – Kỹ thuật đèn hiệu cho hệ thống chuyên chở giúp xe buýt và xe cộ lưu 
thông. Máy đọc Thẻ Clipper được gắn trên sân ga sẽ giúp tiến trình lên xe nhanh 
chóng. Các xe buýt đều là xe lai điện và thải khói ít. Người lái xe đạp sẽ thích 
những làn xe mới dành cho xe đạp dọc theo hành lang, những dàn để khóa xe tại 
trạm xe buýt, và chỗ cất giữ xe đạp trên xe buýt.

An Toàn – Hành khách BRT và người đi bộ dọc theo hành lang sẽ thích những đặc 
điểm được tăng thêm về đèn được cải thiện, hệ thống máy chụp hình hiện đại, 
dải đất giữa đường với cây cảnh mới, lề đường, lối đi băng qua đường dễ nhìn 
thấy và mặt đường mới.

BRT - Đem đến kinh nghiệm tốt nhất của hệ thống chuyên chở từ khắp thế giới.

  Trạm Xe Bên Lề Đường

   Trạm Xe Ở Giữa Đường



(510) 891-5478

brt.actransit.org

3322A International Blvd

brt@actransit.org

ĐỂ BIẾT THÊM 
CHI TIẾT
Việc tiếp xúc với cộng đồng về Hệ 
Thống Chuyên Chở Xe Buýt Tốc Hành 
là một ưu tiên của AC Transit. Muốn 
biết thêm chi tiết xin quý vị vui lòng 
liên lạc với chúng tôi:
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Những Đặc Điểm Của BRT 
1 Đèn trạm được tăng cường để cải thiện an toàn 
2 Máy đọc Thẻ Clipper trên sân ga giúp lên xe nhanh
3 Chỗ lên xe mới bằng phẳng để lên xuống dễ hơn
4 Trạm giữa đường giảm bớt khoảng cách băng qua đường
5 Làn đường dành riêng cho xe buýt  cải thiện mức thường 

xuyên cho hệ thống chuyên chở
6 Lối đi qua đường dễ nhìn thấy giúp tăng cường an toàn 
7 Kỹ thuật mới giúp giảm bớt đình trệ

Cuộc đầu tư $178 triệu này vào cộng đồng sẽ tăng cường sự nối kết trong vùng và giải tỏa 
tình trạng xe cộ ứ đọng đồng thời đem lại sức sống mới cho một trong những hành lang 
văn hóa đa dạng nhất của vùng Đông Vịnh.

BRT được tài trợ đáng kể bởi Dự Luật B của Ủy Ban Chuyên Chở Quận Alameda (ACTC), Quỹ Lệ Phí 
Qua Cầu của Dự Luật 2 Trong Vùng của Cơ Quan Thẩm Quyền Lệ Phí của Ủy Ban Chuyên Chở Thành 
Thị (MTC)/Vùng Vịnh, Chương Trình Cải Thiện Chuyên Chở Của Tiểu Bang (STIP)/Công Khố Phiếu Hạ 
Tầng Cơ Sở của Dự Luật 1B của Ủy Ban Chuyên Chở CA, Ủy Ban Phẩm Chất Không Khí và Giảm Thiểu 
Ứ Đọng (CMAQ) của Phòng Điều Hành Xa Lộ Liên Bang, quỹ chính của AC Transit, chương trình xe 
buýt của Phòng Điều Hành Chuyên Chở Liên Bang (FTA), và Quỹ Trợ Cấp Khởi Sự Nhỏ của Phòng Điều 
Hành Chuyên Chở Liên Bang.

Công trình xây cất chính yếu của BRT bắt 
đầu vào Mùa Thu 2016

Trong nỗ lực nhằm giảm thiểu tối đa những ngăn trở đối với cộng 
đồng, các dịch vụ về cống rãnh và tiện ích ngầm dưới đất đã được dời 

chỗ trước đây. Công trình xây cất mới dọc theo hành lang sẽ được 
thực hiện thành sáu giai đoạn vào những thời điểm khác nhau. Để 

giúp giải quyết tình trạng xe cộ ứ đọng, chúng tôi tái thiết kế giao lộ giữa Fruitvale Avenue và San 
Leandro Street và xây cất hai bãi đậu xe mới trong các khu phố Elmhurst và Fruitvale.

Bước kế tiếp của chúng tôi là xây cất những trạm xe của BRT. Sẽ có 21 trạm ở giữa đường 
và 12 trạm khác ở lề đường. Mỗi trạm sẽ có đường nét nghệ thuật đặc trưng, mặt đường, 
lối đi và cây cảnh bản địa mới. Các toán công nhân sẽ đào lên và tráng một lớp nhựa đường 
mới dài gần 10 dặm—từ lề đường bên này đến lề đường bên kia—với kỳ vọng sẽ lâu bền 
đến 20 năm. Những làn đường tốt hơn cho BRT có nghĩa là một con đường tốt hơn cho các 
gia đình và doanh nghiệp. BRT giúp ích cho nền kinh tế địa phương và tạo ra việc làm và cơ 
hội cho các doanh nghiệp địa phương trong lúc xây cất dự án cũng như khi BRT hoạt động.

Cư dân và chủ doanh nghiệp dọc theo tuyến đường sẽ được thông báo trước về tất cả 
những hoạt động xây cất trong khu phố của họ. Muốn biết thêm: brt.actransit.org
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