Mga Mungkahing
Magdaraos ang SFMTA ng Virtual (sa pamamagitan ng internet) na Pampublikong Pagdinig ukol sa Pag-iinhinyero (Engineering Public Hearing)
para sa dalawang Proyektong Quick-Build (Mabilisang Konstruksiyon) sa Tenderloin. Sa pagtitipong ito, magkakaroon ang publiko ng pagkakataon
na malaman pa ang tungkol sa proyektong ito, makita ang mungkahing disenyo, at magbigay ng pampublikong komento.
MGA PROYEKTONG QUICK-BUILD (MABILISANG KONSTRUKSIYON)
SA TENDERLOIN
Golden Gate Avenue na nasa Pagitan ng Market Street at Polk Street
Protektadong Daanan ng Bisikleta, Mga Pagbabago sa Pagpaparada at
Pagsasakay, Mga Pagpapahusay para Higit na Maging Ligtas ang mga
Naglalakad, Aktibo at Nababago-bagong Espasyo
Leavenworth Street na nasa Pagitan ng McAllister Street at Post Street
Road Diet o pagbabawas ng lane sa daan (Mula Tatlong Lane tungo sa
Dalawa) na may Makikitid na Buffers (espasyong pangkaligtasan na
naghihiwalay sa trapiko sa lugar ng trabaho), Mga Pagbabago sa
Pagpaparada at Pagsasakay, Mga Pagpapahusay para Higit na Maging
Ligtas ang mga Naglalakad

MAPA NG LUGAR NG PROYEKTO

VIRTUAL NA PAMPUBLIKONG PAGDINIG NG SFMTA UKOL SA
PAG-IINHINYERO (SFMTA VIRTUAL ENGINEERING PUBLIC
HEARING)
Biyernes, Abril 16, 2021, nang 10:00 AM
Online: SFMTA.com/ENGHearing

Telepono: I-dial ang 888-398-2342 at ilagay ang kodigong
8647385

PROYEKTONG QUICK-BUILD SA GOLDEN GATE
Tutugunan ng proyekto ang mga inaalala ukol sa kaligtasan habang lumilikha ng mas
komportableng espasyo sa pagbibiyahe, sa pamamagitan ng mga sumusunod na
pagbabago sa Golden Gate Avenue sa pagitan ng Market Street at Polk Street:
•
Pag-a-upgrade o pagpapahusay pa sa kasalukuyang lane para sa mga bisikleta, sa
pamamagitan ng pagdaragdag ng napinturahan nang sonang pangkaligtasan at
safe-hit posts (posteng gawa sa flexible o may kakayahang bumaluktot na
materyales) para sa pagbibigay ng proteksiyon
•
Pagbibigay ng bagong gamit sa espasyo sa gilid ng bangketa para sa mga
pangangailangan sa pagsasakay at pagpaparada ng mga residente at negosyo
•
Pagtatakda ng aktibo at nababago-bagong espasyo sa piling mga kalye, na
puwedeng magamit ng mga negosyo, para sa mga serbisyo sa komunidad at
paglilibang, o para sa pisikal na pagdidistansiya

MGA MUNGKAHING CROSS-SECTION (MGA ELEMENTONG TULAD
NG MGA LANE, SHOULDER, AT SLIDESLOPE) SA GOLDEN GATE
AVENUE

MGA MUNGKAHING CROSS-SECTION (MGA ELEMENTONG TULAD
NG MGA LANE, SHOULDER, AT SLIDESLOPE) SA LEAVENWORTH

PROYEKTONG QUICK-BUILD SA LEAVENWORTH
Tutugunan ng proyekto ang mga inaalala ukol sa kaligtasan habang lumilikha ng mas
komportableng espasyo sa pagbibiyahe sa pamamagitan ng mga sumusunod na pagbabago
sa Leavenworth Street na nasa pagitan ng McAllister Street at Polk Street:
•
Paglalagay ng road diet (mula tatlong lane tungo sa dalawa) na may makikitid na
buffers upang maiwasan ang napakabilis na pagmamaneho at paglampas sa ibang
sasakyan
•
Mga pagpapahusay upang higit na maging ligtas ang naglalakad, tulad ng advanced
limit line (puting linya na nagpapakita kung saan dapat huminto ang mga sasakyan),
mga tawiran, at may pinturang sonang pangkaligtasan na nasa mahahalagang
interseksiyon
•
Pagbibigay ng bagong gamit sa espasyo sa gilid ng bangketa para sa pagpaparada
ng mga residente at negosyo, at para sa mga

Kung maaaprubahan ang proyekto, inaasahang magsisimula sa Tagsibol o Spring 2021 ang pagpapatupad nito. Para sa pangkalahatan at pinakabagong impormasyon tungkol sa
proyekto, iniimbita namin kayong bisitahin ang SFMTA.com/GoldenGateQB at ang SFMTA.com/LeavenworthQB o i-email ang pangkat para sa proyekto sa
TLStreets@sfmta.com.
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:
Mail:

sustainable.streets@SFMTA.com and TLStreets@SFMTA.com with subject line “Public Hearing: Tenderloin Quick-Build Projects”
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.

