Countywide Planning Policies
Transportation
Pangkalahatang-ideya
Ginagabayan ng kabanatang Transportation (Transportasyon) ng Countywide Planning
Policies (CPPs) ang mga hurisdiksyon para makagawa ng mahusay, maaasahan, ligtas, at
pinagsama-samang network ng transportasyon para sa paggalaw ng mga tao at kalakal sa
lokal at panrehiyong antas.
Pinagpapatuloy ng mga na-update na layunin at patakaran sa kabanatang ito ang umiiral na
patakaran sa buong county at rehiyon at nakaayos ito sa tatlong seksyon:
• Suporta sa Paglago – pagtuon sa pagsisilbi sa rehiyon sa pamamagitan ng isang
sistema ng transportasyong pinauunlad ang Regional Growth Strategy (Estratehiya sa
Paglago ng Rehiyon).
• Pagkilos (Mobility) – pagtugon sa buong saklaw ng paraan ng paglalakbay na
kinakailangan para mahusay na makagalaw ang mga tao at mailipat ang mga
kalakal sa loob ng rehiyon at lampas pa.
• Mga Operasyon ng Sistema – sumasaklaw sa disenyo, pagpapanatili, at operasyon ng
sistema ng transportasyon para makapagbigay para sa kaligtasan, kahusayan, at
pagpapanatili.

Mga Pagbabago sa Patakaran
Nakatuon ang mga iminumungkahing update sa kabanatang Transportation sa pagkaparepareho ng mga pagbabago sa panrehiyong patakaran at batas ng estado, at sa pagtuon sa
pagiging patas sa buong sistema ng transportasyon ng County.
Tinutugunan ng mga iminumungkahing update na ito ang pagiging patas sa pamamagitan ng
pagbibigay ng priyoridad sa mga serbisyo sa transportasyon at pagkilos kung saan kailangan
ang mga ito, nang may pagpapahalaga sa mga Black, Indigenous, and people of color (Itim,
Katutubo, at iba pang taong hindi puti), mga taong may mababa o walang sahod, at mga
taong may mga espesyal na pangangailangan sa transportasyon.
Binibigyang-diin ng iba pang mga iminumungkahing update ang paggawa ng mga paggamit
ng lupang sinusuportahan ang transportasyon, hinihikayat ang aktibong transportasyon, at
binabawasan ang displacement (paglipat) at mga negatibong epekto sa mga komunidad na
naaapektuhan ng mga pagpapabuti ng transportasyon.
Sa pangkalahatan, sinusuportahan ng mga iminumungkahing update ang estratehiya sa
paglago sa VISION 2050 (BISYON SA 2050) at inihahanda ang mga lokal na hurisdiksyon
para matugunan nila ang mga tinatayang paglaki ng pangangailangan sa transportasyon,
parehong sa populasyon at sa trabaho.

Ano ang Countywide
Planning Policies?
Ang Countywide Planning Policies o
mga CPP ay isang serye ng mga
patakarang tumutugon sa mga isyu
sa pamamahala ng pagsulong sa
King County. Tinitipon ng Growth
Management Planning Council
(GMPC, Konseho sa Pagpaplano
ng Pamamahala ng Pagsulong) ang
mga nahalal na opisyal mula sa
King County at mga lungsod at
hurisdiksyon sa loob nito para
mabuo ang mga CPP.
Nagbibigay ang mga CPP ng
bisyon para sa buong county at
nagsisilbi itong framework para sa
King County at sa bawat lungsod
sa King County para buuin ang
sarili nitong komprehensibong
plano, na dapat ay alinsunod sa
mga CPP at sa VISION 2050 .
Para sa higit pang impormasyon
tungkol sa mga CPP, Mga
Komprehensibong Plano, at iba
pang impormasyong may
kaugnayan sa pamamahala ng
pagsulong, mangyaring pumunta sa
page ng Regional Planning
(Panrehiyong Pagpaplano) ng King
County sa pamamagitan ng pagclick sa link na ito.

Mga Epekto ng Mga Pagbabago sa Patakaran
•
•
•
•
•
•

Binibigyang-diin ang paggawa ng isang patas na sistema ng transportasyon.
Pinabubuti ang kaligtasan ng sistema ng transportasyon para sa lahat ng gumagamit.
Hinihikayat ang mga alternatibo sa pagmamaneho nang mag-isa, kabilang ang transportasyon at aktibong transportasyon.
Binabawasan ang displacement at ang epekto sa mga apektadong komunidad.
Pinapalakas ang mga koneksyon sa pagitan ng paggamit ng lupa at transportasyon.
Itinataguyod ang sustainable na sistema ng transportasyon sa pamamagitan ng paghikayat sa paggamit ng transportasyon,
aktibong transportasyon, at mga alternatibong gasolina.

Kailangan Namin ang Inyong Input!
Kung nais mong magbigay ng pampublikong komento, may katanungan ka tungkol sa mga CPP o sa pamamahala ng pagsulong, o
nais mong makibahagi, mangyaring magpadala ng email sa gmpc@kingcounty.gov o makipag-ugnayan kay Ben Larson sa
pamamagitan ng pagtawag sa (206) 263-9560.

