Community Connections – Kent Industrial Valley (ਕੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਵੈਲੀ)
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ।

ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੈਂਟ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਜੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਆਨਲਾਈਨ kingcounty.gov/
metro/kentvalley‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

kingcounty.gov/metro/kentvalley

ਕੈਂਟ ਵੈਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਲੀ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਹਨ
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Community Connections ਬਾਰੇ

Metro ਦਾ Community Connections ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ King County ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੱਕੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ
ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ ਜਾਂ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀਆਂ
ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਰੀਆਂ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: kingcounty.gov/metro/community-connections ‘ਤੇ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ
ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿਓ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

Metro (ਮੈਟਰੋ) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ
ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਂਟ ਦੀ ਵੰਨ- ਸੁਵੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੋਰਡ
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ,
ਕੈਂਟ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ
ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ
ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

