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Pagbabago sa Kabuuang Plano



Summer 2016

Ang Pandaigdig na Paliparan ng lalawigan ng King -kilala rin
bilang Boeing field-ay nasa proseso ng pagpapabuti ng kabuuang
plano sa paliparan, isang proseso na matatapos sa taong 2018.
Ang bagong planong Ito ay magsisilbi bilang isang 20 taong
mapa para maiayos ang balangkas at pasilidad ng paliparan.

•

Ano ang isang Kabuuang Plano ng
Paliparan?

Ang proseso sa Pagbabago ng
Kabuuang Plano

Ang Kabuuang Plano ng Paliparan ay isang komprehensibong
pag-aaral na naglalarawan ng mga paraan upang pinakamahusay
na paraan upang masiyahan ang mga lokal na pangangailangan
ng pagpapalipad habang abot ang pinakamahigpit na
pamantayan sa kaligtasan ng pagpapalipad. Kinakailangan ng
Federal Aviation Administration (FAA) ang Kabuuang Plano
upang maging karapat-dapat para makakuha ng pondo mula sa
gobyerno. Ang bagong plano ay gagabay sa paggamit ng lupa
sa loob ng paliparan at kapital na gugugulin sa mga proyekto na
gagawin sa susunod na mga taon.

Ang lalawigan ng King ang mangangasiwa sa proseso ng
pagbabago sa Kabuuang Plano ng paliparan. Pag-aaralan sa
proseso ng pagpapaplano ang umiiral no, im not available
kundisyon ng paliparan, kilalanin ang mga pangangailangan
pasilidad sa hinaharap at gumawa ng banghay ukol sa posibleng
alternatibo upang matugunan ang mga pangangailangan
iyon. Ito ay sumesentro sa mga pinagtrabahuhang papeles na
sinaliksik at binanghay ng mga eksperto; imbentaryo at pag-agap;
kapasidad sa pagsusuri at pangangailangan ng pasilidad; mga
alternaribo; dokumentasyon sa paligid; planong pagsasa-ayos ng
pananalapi; mga Plano sa paliparan. Ang mungkahi sa Kabuuang
Plano sa pagbabago ng paliparan ay ihahain sa konseho ng
lalawigan ng King bandang huli ng taong 2017, at paglatapos
nitong pagtibayin, ito ay isasama sa pondo para sa taong 20192020. Ang mga mungkahi ng mga kasama’ ay importante sa
proseso ng pagpapaplano. Isasama sa plano ang mga mungkahi
ng mga residente, mga umuupa at gumagamit ng paliparan, mga
grupo ng trabahador ng paliparan (AWG), kalupunan ng paliparan
at ibang pang sakop na kasama, pati no, im not available ang FAA.

Bakit namin pinapabuti Ang Kabuuang
Plano ngayon?
Halos 12 taon na ang lumipas nang pinagtibay ang kasalukuyang
plano, at halos lahat ng mga proyekto na nakapaloob doon
ay natapos na. Makikita sa bagong Kabuuang Plano ang mga
posibleng bagong proyekto na maaring:
•
Tumulong upang matiyak ang pang-matagalang paggamit
ng paliparan.
•
Pagbutihin ang kaligtasan ng paliparan.

•

Tiyakin na ang paliparan ay patuloy na makakatanggap ng
pondo mula sa gobyerno sa pamamagitan ng FAA.
Ipatupad ang mga layunin ng lalawigan ng King para sa
pang-ekonomiyang kaunlaran, paggamit ng kapaligiran, at
pakikibaka sa komunidad.

Tungkol sa paliparan
Ang Boeing Field ay pag-aari at pinamamahalaan sa pamamagitan ng lalawigan ng King. Ang paliparan ay kasalukuyang nagbababahay sa umabot sa 150 negosyong nangungupahan, na sama-sama ay nag-papatrabaho sa higit sa 5,000 mga empleyado
at bumuo ng $ 3.5 bilyon sa mga lokal na pang-ekonomiyang aktibidad. Ang Boeing Field ay isa sa pinaka-abalang paliparan sa
buong bansa, at sumusuporta sa pagkakaiba-iba ng paggamit, kasama na ang kargamento, kumpanya, militar, pasahero, at
pang-kasiyahang pagpapalipad.
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sa magkakaibang mga interes upang suriin at talakayin
ang papeles ukol sa mga gawaing teknical.
Ang mga miyembro ng AWG ay binubuo ng mga piloto
at mga kinatawan ng mga negosyong nangungupahan,
mga kinatawan mula sa iba pang negosyong sangkot
sa paliparan, mga lokal na manggagawa, pagpapaunlad
ng ekonomiya, kapaligiran, pati na rin ang interes sa
komunidad at kalapit na lugar.
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Sa karagdagan, ang paliparan ay naghahanap ng
panukala mula sa komunidad sa buong proseso ng
pag-unlad plano, at sa mga pinakahangad-hangad
na mga proyekto sa pamamagitan ng patuloy na
mga pampublikong pagpupulong. Ang pananaw ng
komunidad at ng mga taong may direktang interes dito
ay isasama sa pag-aaral at nilalaman ng pinakabagong
planong kabuuan.
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SOURCE: Map Data, Google 2014.

King County
International Airport/
Manatiling nakatuon
Hinahangad ng lalawigan ng King na malaman ng lahat ng tao sa komunidad ang proseso Boeing Field
Airport Environs/Neighborhoods

sa pagbabago ng kabuuang plano. Maraming paraan para ang mga ito at malaman:
•

bisitahin ang website upang magkaroon ng karagdagang kaalaman, basahin ang mga dokumento
ukol sa proyekto, at alamin kung kailan angg mga pampublikong talakayan at pagpupulong:
www.kingcounty.gov/airport

•

Alamin ang pinakabagong balita na nakasaad sa Centerline blog: kingcountyairportblog.com

•

May tanong? Makipag-ugnayan: kcairport@kingcounty.gov o 206-263-2447.

