
Hướng tới giai đoạn 
đồng sáng tạo tiếp theo

Nhờ có cộng đồng San José, dự án 
Downtown West đã được Hội đồng 
Thành phố phê duyệt vào ngày 25 
tháng 5 năm 2021. 

Dự án được xây dựng quá trình tham 
gia và hình dung kéo dài cả thập kỷ 
được dẫn dắt bởi Thành phố San 
José cho Quy hoạch Khu vực Nhà ga 
Diridon.

Chúng tôi lắng nghe người dân San 
José  ‑ và chúng ta đã cùng nhau xác 
định các ưu tiên cho Downtown West. 
Dự án được thiết kế để hưởng ứng các 
mục tiêu đầy ý nghĩa và tham vọng 
được tóm tắt như ở phía bên phải

Những mục tiêu này trải rộng từ cơ sở 
hạ tầng địa phương trọng yếu và cam 
kết bền vững chưa từng có, cho đến 
mô hình tiên phong hướng đến giải 
quyết công bằng xã hội. Đây là cam 
kết của chúng ta để cùng nhau phát 
triển như một cộng đồng. 

Hướng tới giai đoạn tiếp theo, hy vọng 
chúng ta sẽ có thể tiếp tục các cuộc 
đối thoại về đồng sáng tạo và thực thi. 

Thực hiện mục tiêu của San José

Downtown West San José

4,000 nhà ở mới, và hỗ trợ 25% 
nhà ở giá cả phải chăng tại Khu vực 
Nhà ga Diridon

15 mẫu Anh diện tích công viên 
công cộng và không gian mở với các 
chương trình miễn phí quanh năm

Hơn 4.25 mẫu Anh môi trường 
tự nhiên ven sông được cải thiện, 
2,280 cây mới được trồng
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Cơ hội việc làm 
tại địa phương

Giúp cộng đồng 
vững mạnh

Mục tiêu về khí 
hậu đầy tham 
vọng

Chúng ta cần chỗ 
ở gần nơi làm 
việc

Một địa điểm 
hòa nhập

Cải thiện sức 
khỏe sinh thái
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Quỹ Ổn định Cộng đồng và Con 
đường Cơ hội trên $150 triệu  bắt 
nguồn từ công bằng xã hội và sự 
tham gia của cộng đồng

Mức phát thải các-bon ròng mới 
bằng 0 và 65% di chuyển bằng các 
phương tiện chở nhiều người (đi 
bộ, đi xe đạp, đi chung xe hoặc các 
phương tiện công cộng)

5,700+ công việc liên quan đến 
xây dựng có mức lương trung bình 
với sự đa dạng các nhà cung cấp và 
hướng tới tuyển dụng lao động địa 
phương

Ranh giới Quy hoạch Khu vực Nhà ga Diridon 
(Diridon Station Area Plan, DSAP)

Ranh giới Dự án Downtown West

Ranh giới Khu Trung tâm San José 1000Õ500Õ0Õ
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Ranh giới Khu vực

Đất Văn 

Nhà ở Giá cả phải chăng Nhà ở Sử dụng hữu hiệu (Bán lẻ, Văn hoá, Nghệ thuật, 
Giáo dục + Khác)

Phòng dành riêng cho Thành 
phố của 

DSAP Đất Nhà ở Giá cả Phải chăng dành cho Thành phố

Cập nhật lần gần đây nhất 
tháng 6 năm 2021

Liên hệ với chúng tôi tại: sanjoseplan@google.com Truy cập: www.g.co/sanjoseMuốn tìm hiểu thêm?

Hình dung tương lai

Kế hoạch khung tích hợp

15 mẫu Anh 
diện tích công 
viên và không 

gian mở

4,000 
đơn vị nhà ở

500 nghìn foot 
vuông 

dành cho bán lẻ, văn 
hóa, nghệ thuật, giáo 
dục, và các loại hình 

sử dụng hữu hiệu

7.3 triệu 
foot 

vuông 
diện tích 

văn phòng

Hình dung lại làm thế nào phần trung tâm thành phố có thể 
đại diện cho những giá trị và sự sáng tạo của San José

Xây dựng sự đa 

  dạng và sống động 
của San José

Đường kết nối với thiên nhiên được làm mới

Bản kết xuất của họa sĩ ‑ Có thể thay đổi

Bản kết xuất của họa sĩ ‑ Có thể thay đổi


