
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dịch Vụ BART mới đến  
các Trạm Milpitas và Berryessa/ 
Bắc San José  

Nhận Xét và Phản Hồi Vui lòng trả lời các câu hỏi ở dưới. Các câu trả lời của quý vị sẽ giúp chúng tôi đánh giá hiệu quả tiếp cận 

các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.  BART đánh giá cao ý kiến của quý vị.  Dữ liệu sẽ được bảo mật. 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ BART  
 

1. Quý vị thường vào trạm BART nào khi đi từ nhà quý vị (có nghĩa là 
trạm "khởi hành" của quý vị)?  
____________________________________________________ 
 

2. Quý vị thường xuống trạm BART nào (có nghĩa là trạm "đến" của 
quý vị)? 
____________________________________________________  
 

3. Quý vị thường sử dụng dịch vụ BART vào thời điểm nào trong ngày?  
Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp. 

         Buổi sáng  Buổi chiều  Buổi tối  Buổi tối muộn 
 
4. Quý vị có dự liệu sử dụng Trạm Milpitas và/hoặc Berryessa/Bắc San 

José không?  Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp. 
 Có, Trạm Milpitas      
 Có, Trạm Berryessa/Bắc San José 
 Không sử dụng trạm nào, tôi dự liệu sẽ sử dụng: _____________ 
 

5. Quý vị sẽ đến Trạm Milpitas và/hoặc Berryessa/Bắc San José bằng 
cách nào? Chọn tất cả các lựa chọn thích hợp. 
 Đi bộ đến tận nơi  
 Đi xe đạp  
 Đi xe buýt VTA Transit 
 Đi xe điện VTA Light Rail 
 Lái xe một mình   
 Đi xe theo nhóm  
 Nhờ người lái xe chở đến   
 Uber/Lyft/v.v... 
 Taxi 
 Cách khác: _____________________________ 

 
6. Quý vị dự liệu sử dụng dịch vụ BART mới đến/về từ Trạm Milpitas 

và/hoặc Berryessa/Bắc San José thường xuyên như thế nào? Vui 
lòng đánh dấu một lựa chọn.  
 5 ngày một tuần hoặc hơn  
 1-4 ngày một tuần 
 1-3 ngày một tháng 
 Vài lần một năm 
 Sẽ không sử dụng   

 
CÁC LỰA CHỌN DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ CHO  

CÁC TRẠM MILPITAS VÀ BERRYESSA/BẮC SAN JOSÉ 
Lưu ý: Đối với câu hỏi 7 và 8, sử dụng các bản đồ ở trang 2 để chọn lựa 

chọn phù hợp hơn với mục đích đi lại của quý vị.  

7. Trong số các lựa chọn dịch vụ đề nghị, lựa chọn nào phù hợp hơn 
với mục đích đi lại của quý vị các ngày trong tuần trước 7 giờ tối? 
Vui lòng đánh dấu một lựa chọn.  

Lựa Chọn 1:  Nối dài Tuyến Đường Daly City/San Francisco-Warm 
Springs (Xanh Lục) đến các Trạm Milpitas và Berryessa/Bắc San José.  

Lựa Chọn 2:  Nối dài Tuyến Đường Richmond-Fremont (Cam) tới các 
Trạm Milpitas và Berryessa/Bắc San José .  

Lựa Chọn 3:  Hành khách lên xe lửa hai chiều chặng ngắn từ Trạm 
Berryessa/Bắc San José đến Trạm Warm Springs.   

 Lựa chọn 1  Lựa chọn 2  Lựa chọn 3  Không có lựa chọn ưu tiên   

8. Trong số các lựa chọn dịch vụ đề nghị, lựa chọn nào phù hợp hơn 
với mục đích đi lại của quý vị các buổi tối sau 7 giờ tối và Chủ Nhật? 
Vui lòng đánh dấu một lựa chọn.  

Lựa Chọn A: Nối dài Tuyến Đường Richmond-Fremont (Cam) tới Trạm 
Milpitas và Berryessa. [Lưu ý chỉ áp dụng cho ngày Thứ Bảy: Tuyến 
Đường Xanh Lục (Warm Springs-Daly City) và Tuyến Đường Đỏ 
(Richmond-Daly City) phục vụ từ 9am – 7pm]  

Lựa Chọn B: Nối dài Tuyến Đường Daly City/San Francisco-Warm 
Springs (Xanh Lục) đến Trạm Berryessa. Điều chỉnh lại lộ trình Tuyến 
Đường Richmond-Fremont (Cam) từ Richmond đến Trạm 
Dublin/Pleasanton Station (Tím). [Lưu ý chỉ áp dụng cho ngày Thứ 
Bảy: Tuyến Đường Xanh Lục bổ sung (South Hayward-24th 
St./Mission) và Tuyến Đường Đỏ (Richmond-Daly City) phục vụ từ 
9am – 7pm] 

 Lựa Chọn A           Lựa Chọn B        Không có lựa chọn ưu tiên 

 

 
(Không bắt buộc) Quý vị có nhận xét gì về bất kỳ lựa chọn nào trong các 
câu hỏi 7-8 không? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________ 

 
GIÁ BIỂU DỊCH VỤ BART ĐỀ NGHỊ CHO CÁC TRẠM MILPITAS VÀ 

BERRYESSA/BẮC SAN JOSÉ  
 

9. BART dự liệu sẽ mở rộng cơ cấu giá biểu theo khoảng cách của cơ 
quan đối với các Trạm Milpitas và Berryessa/Bắc San José. Ví dụ, 
trong năm 2018, giá biểu cho chuyến đi một chiều đến Trạm 
Embarcadero từ Trạm Warm Springs/South Fremont sẽ là $6.75, còn 
chi phí ước tính cho chuyến đi tới Trạm Embarcadero từ Trạm 
Milpitas là $7.50 (nhiều hơn $0.75), và từ Trạm Berryessa/Bắc San 
José, $7.75 (nhiều hơn $1.00). Quý vị có nhận xét tổng quát gì về giá 
biểu đề nghị của BART cho các Trạm Milpitas và Berryessa/Bắc San 
José không? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________ 

 
VUI LÒNG CHO CHÚNG TÔI BIẾT VỀ QUÝ VỊ  

 
10. Cho biết giới tính của quý vị?          

 Nam  Nữ  Giới tính khác: ___________ 
 

LƯU Ý:  Vui lòng trả lời CẢ HAI câu hỏi 12 và 13.  
 
11. Quý vị có phải là người gốc sắc tộc nói tiếng Tây ban nha, La-tinh hay 

người gốc Tây ban nha không? 
 Không  Có 
 

12. Quý vị thuộc sắc tộc hay chủng tộc nào?   (Đánh dấu một hoặc nhiều 
lựa chọn. Các hạng mục dựa trên dữ liệu Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ.)  
 Người da trắng  Người da đen/Người Mỹ gốc Phi châu 
 Người Á châu hoặc Đảo Thái bình dương  Thổ dân châu Mỹ da đỏ 

hoặc thổ dân  Alaska 
 Khác (ghi rõ):  ___________________________ 

 
13. Quý vị có nói ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh ở nhà không?  

 Không  Có Ngôn ngữ: ____________________ 
 

14. Nếu trả lời "Có" cho câu hỏi 14, quý vị nói tiếng Anh thông thạo tới 
mức nào?   
 Rất thông thạo      Thông thạo           Không thông thạo          
Hoàn toàn không thông thạo 

 
 
15. Tổng lợi tức hàng năm trước khi trừ thuế của hộ gia đình quý vị là 

bao nhiêu?  
 Dưới $25,000   $50,000 - $59,999 
 $25,000 - $34,999   $60,000 - $74,999 
 $35,000 - $39,999   $75,000 - $99,999 
 $40,000 - $49,999   $100,000 trở lên 
 

16. Có bao nhiêu người sinh sống trong hộ gia đình quý vị, kể cả bản 
thân quý vị? 
 1           2           3           4           5           6 hoặc hơn 
 

17. Quý vị có máy điện thoại thông minh không (có thể truy cập Internet, 
tải xuống ứng dụng v.v...)?  
 Không  Có 
 
 

 
Vui lòng nộp lại bản thăm dò ý kiến đã điền cho nhân viên BART. Để điền 
bản thăm dò ý kiến này trên mạng trực tuyến, vui lòng tới trang mạng 
bart.gov/SVsurvey 
Nếu quý vị cần dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ, xin vui lòng gọi số (510) 464-
6752. 



 

 

 

Các bản đồ dưới đây là dành cho câu hỏi 7 và 8.  

Lựa Chọn Dịch Vụ 1 Lựa Chọn Dịch Vụ A 

Lựa Chọn Dịch Vụ 2 Lựa Chọn Dịch Vụ B 

Lựa Chọn Dịch Vụ 3 

Q7: Các ngày trong tuần trước 7 giờ tối Q8: Các buổi tối sau 7 giờ, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần 

Dịch vụ chạy thẳng các ngày trong tuần từ Berryessa/Bắc San José đến San Francisco  

Dịch vụ chạy thẳng các ngày trong tuần từ Berryessa/Bắc San José đến Oakland & Berkeley  
Dịch vụ chạy thẳng vào cuối tuần từ Berryessa/Bắc San José đến San Francisco 
và dic̣h vụ được điều chin̉h lại từ Dublin/Pleasanton đến Oakland & Berkeley. 

Hành khách lên xe lửa hai chiều chặng ngắn BART từ Berryessa/Bắc San 
José hoặc Milpitas, các ngày trong tuần trước 7 giờ tối.  Tất cả các hành 
khách nối chuyến tại Warm Springs/Nam Fremont (nối chuyến 2 phút) 

Dịch vụ Chạy Thẳng vào cuối tuần từ Berryessa/Bắc San José đến Oakland & Berkeley  

Chỉ dành cho 

thứ Bảy 

Chỉ dành cho 

thứ Bảy 

Chỉ dành cho 

thứ Bảy 

Chỉ dành cho 

thứ Bảy 


