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PETISYON PARA MAGTATAG NG LUGAR PARA SA SA RESIDENSYAL NA PERMIT SA PARKING (RPP)  

MANGYARING TUKUYIN ANG (MGA) KALYENG IMINUMUNGKAHI PARA SA PERMIT SA PARKING: Halimbawa:  500 Block  ng Lisbon Street (parehong panig ng kalsada) sa pagitan ng France at Russia street 

 
1.___________________________________________________________2._____ _______________________________________________ 
3.              4.     _____________________ 

Tandaan:  Kung mayroong mahigit sa apat na block na kasama sa iyong petisyon, mangyaring maglakip ng isang mapang may kumpletong paglalarawan ng mga block. 
 
Ipinipetisyon namin sa pamamagitan nito ang mga Sustainable na Kalye ng SFMTA: Parking upang maisagawa ng mga kinakailangang survey, magdaos ng mga pampublikong 
pagdinig, at irekomenda sa Lupon ng mga Direktor ng SFMTA na italaga ang lugar na ito bilang isang Lugar na RPP. Nauunawaan naming kung ang iminumungkahing lugar ay 
itinalaga bilang isang Lugar na RPP, ang mga sumusunod na regulasyon sa parking ay magkakabisa:  

• Ang mga permit ay limitado sa isa kada driver at dalawa kada sambahayan; ang mga karagdagang driver ay maaaring magpetisyon sa SFMTA para sa mga karagdagang permit. 
• Nakapaskil na parking na may limitadong oras sa mga itinalagang araw at oras maliban para sa mga residente at negosyong may mga sasakyang nagpapakita ng 

balidong sticker.  
• Ang mga pangkomersyong sasakyang may Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) na 6,000 lbs. o higit pa ay hindi karapat-dapat para sa permit. 

 
Ipadala ang mga nakumpletong petisyon at mga kalakip sa: 

 
San Francisco Municipal Transportation Agency 

Sustainable Streets: Residential Parking Permit Program 
1 South Van Ness Avenue, 8th Floor 

San Francisco, CA 94103 
 

*Para sa mga layunin ng pagberipika, ang lahat ng hiniling na impormasyon ay dapat ibigay para sa bawat address.   Ang mga address na may hindi nakumpletong 
puwang ang hindi maibibilang sa kinakailangang bilang ng mga lagda.  Kung wala kang email address, dapat mong isama ang numero ng iyong telepono.   

 Pangalan at Apelyido 
(Ilimbag nang Maayos)  

Address ng Kalye at Unit # 
(Kailangan ang Unit #) 

 
# ng  
mga 

Sasakyan 

E-mail  
(Ilimbag nang Maayos) 

Tirahan 
(R) 
o 

Negosyo 
(B) 

 
Lagda 

(isang lagda lamang sa 
bawat tirahan) 

1. Pangalan: 
 

 Apelyido      

2. Pangalan: Apelyido 
     

3. Pangalan: 
 
  

Apelyido 
 

 
  

 

http://www.sfmta.com/rpp
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 Pangalan at Apelyido 
(Ilimbag nang Maayos)  

Address ng Kalye at Unit # 
(Kailangan ang Unit #) 

 
# ng  
mga 

Sasakyan 

E-mail  
(Ilimbag nang Maayos) 

Tirahan 
(R) 
o 

Negosyo 
(B) 

 
Lagda 

(isang lagda lamang sa 
bawat tirahan) 

4. Pangalan: Apelyido 
     

5. Pangalan: Apelyido 
     

6. Pangalan: Apelyido 
     

7. Pangalan: Apelyido 
     

8. Pangalan: Apelyido 
     

9. Pangalan: Apelyido 
     

10. Pangalan: Apelyido 
     

11. Pangalan: Apelyido 
     

12. Pangalan: Apelyido 
     

13. Pangalan: Apelyido 
     

14. Pangalan: Apelyido 
     

15. Pangalan: Apelyido 
     

R= Tirahan 
B= Negosyo 

Ipadala ang mga nakumpletong petisyon at mga kalakip sa: 
 

San Francisco Municipal Transportation Agency 
Sustainable Streets: Residential Parking Permit Program 

1 South Van Ness Avenue, 8th Floor 
San Francisco, CA 94103 

 
Upang maberipika ang petisyon, kinakailangan ang residensyal na address ng tirahan at email na impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa sinumang taong lalagda sa petisyon. Mangyaring tandaan 
na ang impormasyong iyong ipinagkakaloob sa Lungsod at County ng San Francisco ay maaaring gamitin, ipamahagi, at panatilihin kung kailangan sa pagsasagawa ng opisyal na pamamalakad ng 
Lungsod at ang ilang impormasyon, gaya ng mga pangalan ng mga taong lumagda sa petisyon, ay maaaring mapailalim sa pagsisiwalat alinsunod sa Public Records Act ng California at Sunshine 
Ordinance ng San Francisco.  
 

http://www.sfmta.com/rpp

