
Đề Án Xe Điện Ngầm Broadway là sự nối dài 5.7 cây số 
của tuyến đường Millennium Line, từ trạm VCC–Clark 
Station đến Broadway và Arbutus. Nó sẽ cung cấp 
dịch vụ di chuyển bằng SkyTrain nhanh chóng, thường 
xuyên, tiện lợi để đến trung tâm việc làm lớn thứ nhì 
của B.C., các dịch vụ y tế hàng đầu thế giới, một trung 
tâm sáng tạo và nghiên cứu đang phát triển, và đến 
với các cộng đồng cư dân đang lớn mạnh.

Đề Án Xe Điện Ngầm 
Broadway (Broadway 
Subway Project)
Kéo dài Tuyến Đường Thiên Niên Kỷ 
(Millennium Line)

Làm thế nào để liên lạc
Nếu quý vị muốn nhận các tin tức 
cập nhật về đề án, xin liên lạc 
với chúng tôi bằng email:

 ʯ broadwaysubway@gov.bc.ca

Để biết thêm thông tin, xin viếng trang 
mạng Đề Án tại địa chỉ:
 ʯ engage.gov.bc.ca/broadwaysubway

Quý vị cũng có thể đến hoặc gọi cho  
Văn phòng Cộng đồng của chúng tôi,  
mở cửa ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm,  
từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

 ʯ 1212 West Broadway, Vancouver, B.C. 
 ʯ 778.572.3544
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SkyTrain di chuyển phía trên cao 

SkyTrain di chuyển trong đường 
hầm (Tunneled SkyTrain) và Các 
Trạm Dưới Mặt Đất

Vài điều về Đề Án
Khi được đưa vào phục vụ, chuyến đi 
từ trạm VCC-Clark Station đến trạm 
Arbutus Station sẽ mất 11 phút, 
tiết kiệm được cho một người đi lại 
trung bình khoảng 30 phút một ngày 
và giảm bớt việc kẹt xe dọc theo 
đường Broadway.

Việc xây cấy được dự trù bắt đầu vào mùa  
thu năm 2020 với tuyến đường được đưa  
vào hoạt động trong năm 2025.

Sáu trạm xe điện ngầm dưới lòng đất sẽ kết nối các 
cộng đồng và khu dân cư để tạo dễ dàng và thuận 
tiện hơn cho cuộc sống, để làm việc, mua sắm, và 
tiếp cận các dịch vụ dọc theo Hành Lang Broadway  
(Broadway Corridor). Các trạm này sẽ được tích 
hợp đầy đủ với xe buýt, HandyDART, với việc đi bộ, 
và đạp xe đạp, để cho một trải nghiệm đa phương 
thức trọn vẹn.

Là một sự kéo dài của tuyến đường Millennium 
Line, đề án sẽ kết nối hệ thống  SkyTrain hiện thời, 
kể cả các tuyến đường Expo và Canada Lines, và sẽ 
hợp nhất với mạng lưới xe buýt của vùng.

Tuyến đường của đề án và các trạm dừng. Tên tạm thời của các trạm đã được chọn nhằm mục đích để tìm đường và chưa được xem là chính thức vào lúc này.

Kinh phí cho Đề Án Xe Điện Ngầm 
Broadway là $2.83 tỷ đô-la, được tài trợ và 
cung cấp bởi Chính phủ B.C., với sự đóng 
góp từ Chính phủ Canada và Thành phố 
Vancouver.


