IMBITADO
PO KAYO!
MGA PROYEKTONG

QUICK-BUILD O

MABILISANG PAGTATAYO SA

LEAVENWORTH STREET AT
GOLDEN GATE AVENUE

Pakisamahan kami sa Virtual Open House (Pagbibigay-Impormasyon
na Bukas sa Lahat at Isasagawa sa Pamamagitan ng Internet)

Magsasagawa ang Ahensiya ng San Francisco para sa Munisipal na Transportasyon
(San Francisco Municipal Transportation Agency, SFMTA) ng Virtual Open House
ukol sa Mga Proyektong Quick-Build para sa Leavenworth Street at
Golden Gate Avenue. Paghuhusayin ng mga proyektong ito ang kaligtasan
para sa pinakabulnerableng mga gumagamit ng kalye, kung saan, sa pamamagitan
ng mga manggagawa ng lungsod ay puwedeng magawa nang mas mabilis ang
mga pagpapahusay sa kaligtasan sa trapiko, na reversible o naibabalik sa dati, at
adjustable o naiaayon. Samahan kami online sa pagitan ng ika-15 ng Disyembre
hanggang sa ika-8 ng Enero, 2021.
Para makadalo, pumunta sa www.sfmta.com/TenderloinQBOpenHouse
Puwedeng mapuntahan ang may interaksiyon at online na pagtitipong ito sa anumang
panahon sa loob ng tatlong linggo. Tulad ng harap-harapan o in-person na open houses
ng SFMTA, kapag pinuntahan ninyo ang pagtitipon, Malalaman ninyo ang marami
pang bagay tungkol sa proyekto, tulad ng iskedyul, pangkalahatang
impormasyon ukol sa proyekto, at mungkahing alternatibo. Puwede
kayong magbigay ng opinyon sa pamamagitan ng sarbey at sa mga oras ng pagoopisina, kung saan mas makakausap ninyo ang mga kawani ng proyekto.

Para sa iba pang impormasyon, pakikontak ang pangkat para sa proyekto sa:

TLStreets@sfmta.com | 415.646.2227

Golden Gate Avenue Mga Proyektong Quick-Build
(Mabilisang Konstruksiyon)

Ang Kasalukuyang
Naririyan
Kaharap ng
Market Street

Iminumungkahi na
Kaharap ng
Market Street
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Leavenworth Street Mga Proyektong Quick-Build
(Mabilisang Konstruksiyon)

Ang Kasalukuyang
Naririyan
Kaharap ng
O’Farrell Street

Mga Ideya A: Road diet
(pagbabawas ng lane sa daan
o pagpapakitid sa daan) na
may malalapad na buffers
(espasyong pangkaligtasan
na naghihiwalay sa trapiko sa
lugar ng trabaho)

Mga Ideya B: Road diet (pagbabawas ng lane sa daan o
pagpapakitid sa daan) na may
karagdagang espasyo para sa
paglalakad

Mga Ideya A
Kaharap ng
O’Farrell Street

Mga Ideya B
Kaharap ng
O’Farrell Street
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**isasagawa sa ilang piling bloke ang mungkahi, at kailangan pa ng dagdag na pag-abot sa nakararami**

