
 

 
Mangyaring bumalik sa Hunyo 30, 2022 sa: Traffic Calming Program, SFMTA Livable Streets Subdivision  
  One South Van Ness Avenue, 7th Floor, San Francisco, CA 94103 
  – O – i-scan at ipadala sa trafficcalming@sfmta.com 
 
Bisitahin ang www.sfmta.com/calming para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Programang 
Residential Traffic Calming ng SFMTA. 
 

Porma para sa Kahilingan sa Pag-kalma ng Trapiko 
 
Pangunahing Impormasyon sa Pakikipag-ugnay 

 

     
Pangalan  Email   Telephono 

 

   
Address  Zip Code 

 
Tukuyin ang Lokasyon at Mga Alalahanin 

 

Susuriin ng SFMTA ang pangangailangan para sa pagpapatahimik ng trapiko sa bawat bloke; 
ang isang hiwalay na aplikasyon ay dapat na isumite para sa anumang katabing mga bloke. 
Mangyaring tukuyin ang iyong bloke: 
 
 Mula  Hanggang  
Ang iyong Kalye  kalye na tumatawid  kalye na tumatawid 

  
Ang SFMTA Traffic Calming Program ay tumutukoy sa mid-block na bilis ng takbo sa mga 
tirahan sa mga lansangan. Huwag mag-atubiling magbigay ng mas detalyadong impormasyon 
tungkol sa mga alalahanin sa iyong kalye: 
 

 
 

 

 

 
 
 

Petisyon ng Kapaligiran 
 

Upang maituring para sa pagpapatahimik ng trapiko, dapat kang makakuha ng mga lagda mula 
sa 20 * natatanging mga address sa iyong bloke, gamit ang kalakip na petisyon. Pinapayagan 
ang isang pirma bawat address.  
 
Kinakailangan ang mga lagda bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon upang matiyak ang 
suporta ng komunidad bago magsimula ang proseso ng pagpaplano. Kung ang iyong bloke ay 
napili para sa pagpapatahimik ng trapiko, ang mga residente sa iyong bloke ay bibigyan ng 
pagkakataon na bumoto sa isang speed hump o iba pang panukalang pagpapatahimik ng 
trapiko na inirekomenda ng kawani ng SFMTA.   
 
** Kung may mas kaunti sa 40 mga address sa iyong bloke, mangyaring kumuha ng mga lagda 
mula sa kalahati ng mga ito. 

http://www.sfmta.com/calming


 

 
Mangyaring bumalik sa Hunyo 30, 2022 sa: Traffic Calming Program, SFMTA Livable Streets Subdivision  
  One South Van Ness Avenue, 7th Floor, San Francisco, CA 94103 
  – O – i-scan at ipadala sa trafficcalming@sfmta.com 
 
Bisitahin ang www.sfmta.com/calming para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Programang 
Residential Traffic Calming ng SFMTA. 
 

 
Mga kontact sa komunidad (Opsyonal) 

 

Mangyaring gamitin ang kalakip na pahina  upang maibigay ang mga pangalan, address, at 
pangunahing impormasyon sa pakikipag-ugnay para sa anumang mga paaralan, sentro ng 
pamayanan o mga senior center sa iyong bloke, at ilista ang anumang mga parke o palaruan.  
Ang mga lokasyon na malapit sa mga paaralan at iba pang mga pasilidad na nakatuon sa 
pamayanan ay makakatanggap ng mas mataas na pagsasaalang-alang. Gayunpaman ang 
pahina na ito ay isang opsyonal na form sa iyong aplikasyon.

http://www.sfmta.com/calming


 

Ibalik kasama ang Porma ng Kahilingan sa Pag-kalma ng Trapiko na hindi lalampas sa Hunyo 30, 2022.                                    Bisitahin ang 
www.sfmta.com/calming para sa karagdagang impormasyon. 

 

Petisyon ng Kahilingan sa Pag-kalma ng Trapiko  
 

Kami na may lagda dito ay nag petisyon sa San Francisco Municipal Agency Agency upang maisagawa ang kinakailangang 
pagsusuri, magsagawa ng mga pagdinig sa publiko, at inirerekumenda na mai-install ang mga hump ng bilis o iba pang naaangkop 
na mga hakbang sa pagpapatahimik ng trapiko 

 Mula  Hanggang  
Ang iyong Kalye  Kalye na tumatawid   Kalye na tumatawid 

 

Ang isang balota sa kapitbahayan ay ikakalat at isang pagdinig sa publiko ay gaganapin bago aprubahan ang mga pisikal na 
hakbang para sa lokasyon na ito. 
 
Sa pamamagitan ng pag-pirma sa petisyon na ito,  

• Sumasang-ayon ako na magkaroon ng isang speed hump o iba pang naaangkop na hakbang sa pagpapatahimik ng trapiko 
na naka-install sa harap ng aking tirahan / negosyo kung itinuring na pinakaangkop na solusyon ng mga kawani ng SFMTA; 
at 

• Ang aking lagda dito ay binibilang bilang isang "oo" na boto maliban kung magsumite ako kalaunan ng isang "hindi" boto sa 
isang balota sa kapitbahayan na ibabahagi kung ang aking bloke ay itinuturing na karapat-dapat para sa pagpapatahimik ng 
trapiko. 

 

 I-print ang Pangalan 
Mag-pirma 

(sumang-ayon sa mga 
pahayag sa itaas) 

Address 
(isang pirma ay bibilangin bawat yunit) Email 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

http://www.sfmta.com/calming


 

Ibalik kasama ang Porma ng Kahilingan sa Pag-kalma ng Trapiko na hindi lalampas sa Hunyo 30, 2022.                                    Bisitahin ang 
www.sfmta.com/calming para sa karagdagang impormasyon. 

8     

9     

10     
  
 

  

http://www.sfmta.com/calming


 

Ibalik kasama ang Porma ng Kahilingan sa Pag-kalma ng Trapiko na hindi lalampas sa Hunyo 30, 2022.                                    Bisitahin ang 
www.sfmta.com/calming para sa karagdagang impormasyon. 

Petisyon ng Kahilingan sa Pag-kalma ng Trapiko  
 

Kami na may lagda dito ay nag petisyon sa San Francisco Municipal Agency Agency upang maisagawa ang kinakailangang 
pagsusuri, magsagawa ng mga pagdinig sa publiko, at inirerekumenda na mai-install ang mga hump ng bilis o iba pang naaangkop 
na mga hakbang sa pagpapatahimik ng trapiko 

 Mula  Hanggang  
Ang iyong Kalye  Kalye na tumatawid   Kalye na tumatawid 

 

Ang isang balota sa kapitbahayan ay ikakalat at isang pagdinig sa publiko ay gaganapin bago aprubahan ang mga pisikal na 
hakbang para sa lokasyon na ito. 
 
Sa pamamagitan ng pag-pirma sa petisyon na ito,  

• Sumasang-ayon ako na magkaroon ng isang speed hump o iba pang naaangkop na hakbang sa pagpapatahimik ng trapiko 
na naka-install sa harap ng aking tirahan / negosyo kung itinuring na pinakaangkop na solusyon ng mga kawani ng SFMTA; 
at 

• Ang aking lagda dito ay binibilang bilang isang "oo" na boto maliban kung magsumite ako kalaunan ng isang "hindi" boto sa 
isang balota sa kapitbahayan na ibabahagi kung ang aking bloke ay itinuturing na karapat-dapat para sa pagpapatahimik ng 
trapiko. 

 

 I-print ang Pangalan 
Mag-pirma 

(sumang-ayon sa mga 
pahayag sa itaas) 

Address 
(isang pirma ay bibilangin bawat yunit) Email 
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http://www.sfmta.com/calming


 

Ibalik kasama ang Porma ng Kahilingan sa Pag-kalma ng Trapiko na hindi lalampas sa Hunyo 30, 2022.                                    Bisitahin ang 
www.sfmta.com/calming para sa karagdagang impormasyon. 
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http://www.sfmta.com/calming


 

Ibalik kasama ang Porma ng Kahilingan sa Pag-kalma ng Trapiko na hindi lalampas sa Hunyo 30, 2022.                                    Bisitahin ang 
www.sfmta.com/calming para sa karagdagang impormasyon. 

Humihiling ng Mga Pakikipag-ugnay sa Komunidad ng Traffic Calming Request 
(OPSYONAL) 

 
Mangyaring ibigay ang mga pangalan, address, at pangunahing impormasyon sa pakikipag-ugnay para sa anumang mga paaralan, 
sentro ng pamayanan, mga senior center, parke at palaruan 

 Mula  to  .  
Ang iyong Kalye  Kalye na tumatawid  Kalye na tumatawid  

 

Contact information for parks and playgrounds is not needed. Locations near schools and other community oriented facilities will 
receive increased consideration when evaluating your location. 

 
Pangalan ng 

Pasilidad 
Uri ng Pasilidad 
(hal., Pre-School, Senior 

Center, High School) 
Address 

Makipag-ugnay sa Tao at 
Pamagat 

 

(hal., Punong-guro) 
Email 
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