
 
 
  
 
 
 

If you would like to comment on this proposed change, you may attend the SFMTA Virtual Engineering Public Hearing described above or file your comments in 
writing before the hearing: 

• Email:   sustainable.streets@SFMTA.com and TLStreets@SFMTA.com with subject line “Public Hearing: Tenderloin Quick-Build Projects” 
• Mail:   Public Hearing, Sustainable Streets Division 

One South Van Ness Avenue, 7th Floor, San Francisco, CA 94103-5417 

To obtain a copy of this notice and the public hearing agenda that has the details of the proposed street changes, visit SFMTA.com/GoldenGateQB and 
SFMTA.com/LeavenworthQB. 

 
 415.646.4270: For free interpretation services, please submit your request 48 hours in advance of meeting./ 如果需要免費口語翻譯，請於會議之前48小時提出

要求。/ Para servicios de interpretación gratuitos, por favor haga su petición 48 horas antes de la reunión. / Para sa libreng serbisyo sa interpretasyon, kailangan 
mag-request 48 oras bago ang miting.  

All comments will be reviewed by project staff and will be entered into the public record. Comments will be considered when a determination is made whether to 
implement the change. After the hearing, proposals can be approved by the City Traffic Engineer. 
 
Following approval of the item by the SFMTA City Traffic Engineer, the CEQA determination is subject to appeal within the timeframe specified in S.F. 
Administrative Code Section 31.16, typically within 30 calendar days of the Approval Action. For information on filing a CEQA appeal, contact the Clerk of the 
Board of Supervisors at City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 244, San Francisco, CA 94102, or call (415) 554-5184. Under CEQA, in a later court 
challenge, a litigant may be limited to raising only those issues previously raised at a hearing on the project or in written correspondence delivered to the Board of 
Supervisors or other City board, commission or department at, or prior to, such hearing, or as part of the appeal hearing process on the CEQA decision. 
 
 

  

 
 

  الناس   سيحظى. في هذا الحدث،   (TENDERLOIN)تندرلوين سريع في  لإلنشاء ال  ينمشروع  حول   هندسيةجلسة استماع عامة افتراضية    (SFMTA)  وكالة النقل المحلي في سان فرانسيسكوستستضيف  

    عن المشروع، ومشاهدة التصميم المقترح، وتقديم التعليقات العامة.   معلومات إضافيةفرصة معرفة ب

 

 وكالة النقل المحلي في سان فرانسيسكو تنظمها  هندسيةجلسة استماع عامة افتراضية  تندرلوين اإلنشاء السريع في  ا مشروع
 و(Market)  ماركت بين شارعي  (Golden Gate Avenue)غولدن غيت أفنيو

  (Polk)بولك
طريق محمية للدراجات، وتغييرات في مواقف السيارات والتحميل، وتحسينات في  

 سالمة المشاة، ومساحة مرنة نشطة 

 

 
 ، في الساعة العاشرة صباًحا 2021، أبريل 16يوم الجمعة، 

 
 SFMTA.com/ENGHearing:  على اإلنترنت 

 و (McAllister) ماكاليستر  شارعي بين   (Leavenworth)شارع ليفنوورث
  (Post)بوست 

تضييق الطريق )من ثالثة مسارات إلى مسارين اثنين( مع مناطق فاصلة ضيّقة،  

 وتغييرات في مواقف السيارات والتحميل، وتحسينات في سالمة المشاة 

 
 8647385وأدخل الرمز التالي    888-398- 2342الهاتف: اتّصل على الرقم  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 و   SFMTA.com/GoldenGateQB، ندعوك لزيارة علومات وتحديثات عامة عن المشروعللحصول على م . 2021  ربيع، من المتوقع أن يبدأ التنفيذ في في انتظار الموافقة على المشروع
SFMTA.com/LeavenworthQB   أو إرسال بريد إلكتروني إلى فريق المشروع علىTLStreets@SFMTA.com . 

  (GOLDEN GATE)  اإلنشاء السريع في غولدن غيتمشروع 

من خالل  للتنقل، وذلك إنشاء مساحة أكثر راحة  ، معالسالمةالمتعلقة ب مخاوف السيعالج هذا المشروع 

 :  (Polk)بولك و (Market) بين شارعي  (GOLDEN GATE)  غولدن غيت أفنيوفي  اآلتيةالتغييرات 

  أعمدة مرنة غير مؤذية و مطلية  أمان مناطق  بإضافة  الحالي  الدراجات  ممر تحسين •

 بهدف الحماية 

  ناحية احتياجات السكان والشركات منتلبية الرصيف ل اتإعادة تخصيص مساح •

 مواقف السيارات والتحميل 

لشركات استخدامها لخدمات  لإنشاء مساحة مرنة نشطة في شوارع محددة، يمكن  •

 جسدي  الالمجتمع والترفيه، أو للتباعد 

 خريطة منطقة المشروع 

 (LEAVENWORTH)  ليفنوورثاإلنشاء السريع في مشروع 

من خالل التغييرات  للتنقل، وذلك إنشاء مساحة أكثر راحة  ، معالسالمةالمتعلقة ب مخاوف السيعالج هذا المشروع 

 :  (Post)بوست  و(McAllister)  ماكاليستر  شارعي بين   (Leavenworth)ليفنوورث في  اآلتية

سرعة  اللردع تضييق الطريق )من ثالثة مسارات إلى مسارين اثنين( ووضع مناطق فاصلة ضيّقة،  •

 ومنع تجاوز المركبات. 

  األمان ومناطق  المشاة،  ممراتو  المسبق للسيارات، التوقّف  خط  ، مثلتحسينات في سالمة المشاة •

   ة الرئيس التقاطعات  عند المطلية

مواقف السيارات   ناحية احتياجات السكان والشركات منتلبية الرصيف ل اتإعادة تخصيص مساح •

 والتحميل 

Pagbibigay ng bagong gamit sa espasyo sa gilid ng bangketa para sa pagpaparada 
ng mga residente at negosyo, at para sa mga 

 (LEAVENWORTH) القطاع العرضي المقتَرح للشارع في ليفنوورث

 (GOLDEN GATE) القطاع العرضي المقتَرح للشارع في ليفنوورث
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