Community Connections – Kent Industrial Valley
Ikaw ba ay nagtratrabaho sa Kent industrial valley?
Kung gayon, pakisabi sa amin kung paano namin mapapahusay ang transit upang
mas madaling makapunta doon—anumang oras ka nagtratrabaho.
Nakikipagtulungan kami sa City of Kent upang dagdagan ang mga opsyon sa
transportasyon para sa mga taong nagtratrabaho sa Kent Valley, pati na ang mga
nagtratrabaho nang gabing-gabi o maagang-maaga.
Kung ikaw ay nagtratrabaho sa valley, o plano mong magtrabaho doon sa
darating na panahon, pakisagot ang aming survey upang sabihin sa amin ang
transportasyon na maaari naming idagdag sa pamamagitan ng aming Community
Connections program.

Ang survey ay mahahanap online sa
kingcounty.gov/metro/kentvalley

Bakit sa Kent Valley?
Ang lugar na ito ay malaking employment center sa Kent. Dahil sa mga
iskedyul ng maraming workers na nagtratrabaho dito, hindi nila nagagamit
ang kasalukuyang bus service. At dahil sa terrain at pedestrian environment sa
valley, mahirap para sa dumaraming workers mula sa iba’t-ibang background na
pumasok sa kanilang trabaho at umuwi mula rito.

Tungkol sa Community Connections
Ang Community Connections program ng Metro ay nagsisilbi sa mga bahagi ng
King County na walang infrastructure, density, o land use patterns na susuporta
sa malaking network ng tradisyonal na fixed-route bus service. Sa mga ganoong
lugar ay maaaring mas mainam ang mga alternatibong serbisyo para sa mga
pangangailangan ng komunidad sa transportasyon. Maaaring mas cost-effective
din ito.
Ang four-year demonstration program ay isang pagkakataon upang mageksperimento gamit ang mga naiibang solusyon sa transportasyon.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa program at mga solusyon na aming
iniisip na gawin, o ibinibigay na namin sa ibang mga komunidad, tingnan ang
aming website sa: kingcounty.gov/metro/community-connections

Magsalita
Paglahok ng Komunidad
Ang Metro ay nagbuo ng isang stakeholder
working group para sa proyektong ito.
Kabilang sa mga miyembro nito ang mga
kinatawan ng local employers at local human
service at community organizations na
nagsisilbi sa mga naninirahan sa Kent mula sa
iba’t-ibang background; ito rin ay miyembro ng
Cultural Communities Board ng lungsod.
Tinutulungan kami ng working group na
bigyan ng karagdagang impormasyon ang
komunidad at dagdagan ang paglahok nito sa
proyektong ito, malaman ang nagkukulang na
transportasyon na kinakailangan sa industrial
valley ng Kent, at magbigay ng impormasyon
ukol sa development ng mobility solutions
upang matugunan ang mga pangangailangan
ng komunidad sa transportasyon.

