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Sa buong proseso ng General Plan Update, isinagawa ng pangkat sa pagplano ang iba’t ibang 
aktibidad ng pagsisimula na kasama ang pampublikong mga palihan, mga pulong ng kapitbahayan, 
pop-up events, panayam sa mga stakeholder, nakapokus na mga grupo, at mga pulong ng komisyon 
at komite. Bumuo ang Siyudad ng Isang Community Advisory Committee (CAC) para magbigay ng 
mataas na antas ng feedback sa mga usapin ng proyekto, pagsisimula ng publiko, at pangunahing 
mga paksa ng patakaran. Ang City Council and Planning Commission ay nakatanggap ng pana-
panahong update sa General Plan Update. Bilang dagdag, idinaos ang mga pulong at sama-samang 
sesyon ng pag-aaral kasama ang City Council, Planning Commission, at iba’t ibang Komite sa 
buong proseso ng pagplano sa pangunahing mga yugto para makalikom ng input at magbigay ng 
direksiyon.

Kailanman posible, makukuha ang mga pulong at materyales sa bilingual na format (Espanyol/
Ingles). Dahil sa COVID-19 na naganap sa kalagitnaan ng proseso ng pagplano, lumipat ang mga 
pangyayari ng pagsisimula ng komunidad sa online na mga platform ng pulong at ginamit ang 
interactive na mga survey at mga katangian ng website ng proyekto. Patuloy na gagamitin ang 
wesbite bilang Digital General Plan na interactive at mapupuntahan ng publiko. Tingnan dito:  
shapessf.com

Ipinapaalam at ipinapatupad ang South San Francisco 2040 General Plan 
ng iba’t ibang ordinansa, partikular na plano, programa, at kasalukuyang 
aktibidad ng Siyudad. Itinatakda nito ang pangkalahatang patakaran 
at prioridad ng Siyudad sa paggamit at pangangasiwa ng pisikal, 
panlipunan, at ekonomikong mapagkukunan. Ginawa sa pamamagitan 
ng malawakang proseso ng pagsangkot ng publiko, at sa pamamagitan 
ng pagsusuri at pagrebyu ng tagapayong mga lupon at mga komisyon ng 
komunidad, kawani ng Siyudad, at halal na mga opisyal, idinodokumento 
nito ang pinagsasaluhang pananaw para sa kinabukasan at nagtatakda 
ng mga patakaran at program para makamit ang pananaw na iyon.

Ipinapaalam din ng Pangkalahatang Plano sa mga kasapi ng 
komunidad ang batayang mga tuntuning gumagabay sa pisikal at 
panlipunang pag-unlad sa loob ng ating komunidad. 

• Mga residente: Ginagamit ng mga residente ng South San Francisco 
ang Pangkalahatang Plano para maunawaan ang pananaw ng 
komunidad tungkol sa paano, kailan, at saan dapat umunlad at 
magbago ang siyudad bilang lugar para mamuhay, magtrabaho, at 
mamuhunan.

• Mga May-ari ng Negosyo: Ginagamit ng mga negosyo ang 
Pangkalahatang Plano para maunawaan ang mga prioridad at 
makukuhang resources para sa pag-unlad ng ekonomiya.

• Mga Developer: Ginagamit ng mga Developer ang Pangkalahatang 
Plano para maunawaan ang mga pangangailangan sa kaunlaran, 
kagustuhan, at pisikal na parametro ng Siyudad.

PROSESO NG PAGSISIMULA  
NG KOMUNIDAD

PAPEL NG 
PANGKALAHATANG PLANO

PAMBUNGAD
Ang Shape SSF 2040 General Plan ay nagbibigay ng roadmap 
para sa Siyudad upang maipatupad ang mga patakaran at 
aksiyong lumilikha ng komunidad na yumayabong sa pagbabago, 
nagpapahusay sa kalidad ng buhay ng mga residente nito, at 
nagpapalawak ng mga oportunidad sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang 
pagpapaunlad ng planong ito ay ginabayan ng malawak na pananaw, 
isang tipon ng mga pagpapahalaga ng komunidad, at gumagabay na 
mga prinsipyong hinubog sa pamamagitan ng input ng komunidad.

Gumagabay na mga Prinsipyo:
• Abot-kaya, Ligtas, Kaakit-akit na Kapitbahayang 

Mayaman sa Pampaginhawa ng Buhay
• Mataas na Kalidad at Makukuhang mga Serbisyo, 

Pasilidad, at Pampaginhawa ng Buhay para sa mga 
Residente sa Lahat ng Yugto ng Kanilang Buhay

• Isang Ligtas, Maginhawa, at Makukuhang Network 
ng Transportasyong Nakakonekta nang Mahusay sa 
Rehiyon

• Komunidad na Yumayabong sa Pagbabago 
• Isang Masaganang Sentro at Lokal na Ekonomiya

Mga Pagpapahalaga: 

Pananaw
Isang lugar ang South San Francisco kung saan lahat ay puwedeng lumago. Tinitiyak ng mataas 
na kalidad ng buhay nito, magkakaiba at mapagsamang komunidad, matitirhang kapitbahayan at 
ekselenteng mga serbisyo, kultura ng inobasyon, at pamumuno sa kapaligiran na may oportunidad 
lahat ng taong abutin ang kanilang lubos na potensiyal.

Pagkakaiba at Pagsasama Paninirahan Kakayahang Mapanatili at 
Inobasyon

http://shapessf.com
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ORGANISASYON NG PANGKALAHATANG PLANO
Pinagsama-sama sa apat na grupo ang mga elemento ng South San Francisco General plan na may magkakarugtong na bahagi: Ating Lugar, Ating Taumbayan, Ating Kalikasan, at 
Ating Plano para Makarating Doon. Taglay ng bawat bahagi ang mga elementong kailangan ng Estado at opsiyonal na mga elemento/paksa.

Taglay ng Ating Lugar 
ang mga elementong nakapokus sa itinayong kapaligiran 
sa South San Francisco. Kasama rito ang sumusunod na 
mga kabanata:

• Kabanata 5: Paggamit ng Lupa at Disenyo ng 
Komunidad

• Kabanata 6: Nakailalim na mga Lugar

• Kabanata 7: Pabahay

• Kabanata 8: Saganang Ekonomiya para sa Lahat

• Kabanata 9: Pagkilos at Pagpunta

• Kabanata 10: Marami at Napupuntahang mga Parke 
at Libangan

Taglay ng Ating Taumbayan  
ang mga elementong nakapokus sa kaligtasan at 
kabutihan ng taumbayan ng South San Francisco. 
Kasama rito ang sumusunod na mga kabanata:

• Kabanata 11: Pantay-pantay na mga Serbisyo sa 
Komunidad

• Kabanata 12: Kalusugan ng Komunidad at 
Katarungan sa Kapaligiran

• Kabanata 13: Pagyabong ng Komunidad sa Gitna ng 
Pagbabago

Taglay ng Ating Kapaligiran  
ang mga elementong nakapokus sa likas na kapaligiran 
at mga aspeto ng kapaligiran na umaapekto sa likas na 
kapaligiran ng South San Francisco. Kasama rito ang 
sumusunod na mga kabanata: 

• Kabanata 14: Pagprotekta sa Klima

• Kabanata 15: Pagkakatiwala sa Kapaligiran at 
Kultura

• Kabanata 16: Ingay

Ibinubuod ng Ating Plano para Makapunta Roon 
ang pagpapatupad ng mga aksiyon para makamit ang pananaw at kritikal na mga layunin ng Pangkalahatang Plano. 
Ibinabalangkas nito ang lapit sa taunang rebyu ng pagpapatupad ng Pangkalahatang Plano at proseso ng pagsunod at 
pagsubaybay sa pamamagitan ng mga dashboard ng online na data.

Umiiral na mga Kondisyon—Tag-araw, 2019
Sa panimulang yugto ng proseso ng pagplano, tinasa ng pangkat ng General Plan Update ang 
kasalukuyang mga kondisyon at patakan ng South San Francisco para makakuha ng mas mabuting 
pagkaunawa sa pangunahing mga usapin, yaman ng komunidad, mga oportunidad at tunguhin ng 
siyudad.

Pakikinig at Pagtanaw—Tagsibol 2019–Tagsibol 2020
Nanguna ang input ng komunidad sa pagpapaunlad ng pangmatagalang Pananaw, Ubod na mga 
Pagpapahalaga, at Gumagabay na mga Prinsipyo para sa Pangkalahatang Plano sa pamamagitan ng 
mga workshop, panayam sa mga stakeholder, at nakapokus na mga grupo. Lahat ng patakaran at 
programa sa loob ng Pangkalahatang Plano ay ginagabayan ng tatlong katangiang ito.

Mga Alternatibo—Tag-araw–Taglagas 2020
Sa yugtong ito, nilikha ang iba’t ibang alternatibo sa paggamit ng lupa at pagpapaunlad ng 
transportasyon para matasa ng komunidad ang ipagpapalit sa iba’t ibang paraan ng paglaki sa 
hinaharap sa South San Francisco at para matukoy kung aling alternatibo ang pinakamahusay 
na tumutugon sa Pananaw ng komunidad. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga pulong ng 
komunidad na tumataya sa tatlong alternatibong ito, napinalisa ng pangkat sa pagplano ang 
gustong alternatibo noong Nobyembre 2020. Binigyan din ng impormasyon ng prosesong ito ang 
Final Preferred Land Use Plan  

PROSESO NG PAGPLANO
Ang proseso ng Pangkalahatang Pagplano ay binubuo ng limang yugto na nagsimula 
noong 2019 at natapos noong 2022. Pataas ang proseso dahil ipinapaalam ng bawat yugto 
sa susunod na yugto ang trabahong nagawa.

Pagpapaunlad ng Patakaran—Taglagas 2020–
Taglagas 2021
Pinaunlad ng pangkat ng pagplano ang mga layunin, patakaran, at mga 
aksiyon sa pagpapatupad para sa lahat ng sangay ng Pangkalahatang 
Plano at ipinakita bilang Mga Balangkas ng Patakaran. Ipinakilala ang 
Mga Balangkas ng Patakarang ito sa pamamagitan ng sampung birtuwal 
na pulong at maikling mga video at ipinost sa website ng proyekto para 
makalikom ng feedback mula sa publiko na humuhubog sa pagpapaunlad 
ng pinal na bersiyon nitong mga patakaran, layunin, at aksiyon. 

Reyuhin + Ipasa—Tagalamig 2021–Tag-araw 2022
Kasama sa huling yugto ng proseso ng pagplano ang paglatha ng draft ng 
Rebyu ng Publiko ng General Plan for City Council, Planning Commission, 
at rebyu ng komunidad. Bilang dagdag, isang Environmental Impact 
Report (EIR) ang ihinanda at inilathala para tayahin ang potensiyal 
na epekto ng Pangkalahatang Plano. Kasama sa yugtong ito ang 
paghahanda at paglalathala ng mga update sa Zoning Code ng Siyudad 
at pagrebisa sa Climate Action Plan ng Siyudad. Sa sandaling narebyu at 
naipasa na lahat ng dokumentong ito, inilabas ang pinal na South San 
Francisco General Plan! 
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ATING LUGAR

Pabahay
Itatatag ng Elemento ng Pabahay kung paano lalaki at magbabago ang suplay ng pabahay sa South 
San Francisco hanggang sa taong 2031.

Pangkalahatang mga Ideya:
• Ang Elemento ng Pabahay ay isang plano ng kung gaanong pabahay ang kailangan ng siyudad at 

saan dapat ilagay ang mga ito.
• Ang Elemento ng Pabahay ay maa-update tuwing 8 taon. Ang Pangkalahatang Plano, na 

nagplaplanp hanggang taong 2040, ay sasaklaw sa 2-3 na dagdag na siklo ng RHNA. Kung gayon, 
mahalaga para sa Pangkalahatang Plano na magplano nang sapat ang paglaki ng pabahay para 
sa maraming siklo ng RHNA. Mayroong 3,956 na yunit para sa 2023-2031 ang South San Francisco 
Regional Housing Need Reallocation (RHNA).

• Hinihingi ng Estado sa Elemento ng Pabahay ng Siyudad na kumpirmahin ang dagdag na patas 
na pabahay, o sa ibang salita, siguraduhing ang mga sambahayang mas mababa ang income 
at mga komunidad na may kulay ay dapat nakasangkot sa proseso ng pag-update sa Elemento 
ng Pabahay at natutugunan ang kanilang mga pangangailangan at prioridad sa pabahay sa 
magkakapantay na paraan.

ATING LUGAR

Masaganang Ekonomiya para sa Lahat
Ang lumalaki at masaganang ekonomiya sa South San Francisco ay lilikha 
ng trabaho at oprtunidad sa negosyo para sa lakas-paggawa ng siyudad 
at magbibigay ng pampublikong kita na nagpapahintulot sa Siyudad 
ng South San Franciso na maghatid ng pampublikong mga serbisyo, 
pampublikong mga pampaginhawa, at imprastrakturang sumusuporta sa 
mataas na kalidad ng pamumuhay ng komunidad.

Pangkalahatang mga Ideya:
• Isang lumalaki at nagsasanga-sangang ekonomiya ng South San 

Francisco ang sumusuporta sa mga trabaho at negosyo sa mga 
industriyang kasama ang mga teknolohiyang biomedical, mga 
teknolohiyang digital, pagmanupaktura, pamamahagi, pagpapatuloy, 
tingi at mga serbisyong nagsisilbi sa mga sambahayan.

• Puwedeng makamit ng lahat na residente ng South San Francisco ang 
pinagsasaluhang kasaganaan sa pamamagitan ng edukasyong mataas 
ang kalidad, pagsasanay sa trabaho, mga oportunidad sa trabaho, at 
mga serbisyong mahalaga sa kultura para sa mga negosyante.

• Panantilihin ang pagtitingi at mga serbisyo para sa mga residente at 
manggagawa na puwedeng maginhawang mapuntahan, tulad ng mga 
tindahan, restoran, at pampublikong mga pampaginhawa.

MGA ELEMENTO NG 
PANGKALAHATANG PLANO
Maikling ibinubuod ng seksiyong ito ang pangunahing mga ideya ng bawat elemento ng 
Pangkalahatang Plano. Para sa malalimang paliwanag, sumangguni sa dokumento ng 
Pangkalahatang Plano o Digital na Pangkalahatang Plano sa shapessf.com.

ATING LUGAR

Paggamit ng Lupa at Disenyo ng Komunidad
Itinatatag ng Elemento ng Paggamit ng Lupa at Disenyo ng Komunidad ang pambuong siyudad 
na pattern, eskala, at karakter ng tirahan, opisina, industriya, pananaliksik at pagpapaunlad (R&D), 
pagtitingi at mga serbisyo, libangan, publiko at lahat ng iba pang gamit ng lupa sa buong siyudad. 

Pangunahing mga Ideya:
• Mayroong malakas na lokal na ekonomiya ang South San Francisco na nag-aalok ng iba’t ibang 

oportunidad sa empleyo para sa kasalukuyan at hinaharap na residente at pinagyayaman ang 
piskal na pagkasustinable ng Siyudad.

• Mayroong iba’t ibang suplay ng mga uri ng pabahay na abot-kaya sa iba’t ibang antas ng income at 
mga komposisyon ng sambahayan na nagtataguyod sa mataas na kalidad ng buhay para sa lahat 
ng residente.

• Ang South San Francisco ay isang kaakit-akit na komunidad na may publikong nagpapanday ng 
aktibidad at panlipunang intekasiyon at ipinagdiriwang ang kasaysayan at kultura ng South San 
Francisco.

• Maraming makukuhang pampaginhawa sa buong siyudad na nagpapayaman sa kalidad ng buhay 
at kasiyahan ng mga residente, empleyado, at bisita.

• Mayroong maginhawa at magkakapantay na daan ang mga residente sa mga serbisyo, trabaho, 
pampublikong pasilidad, at imprastraktura ng transportasyon sa buong siyudad.

• Ang South San Francisco ay mayroong kapaligirang sustinable at yumayabong sa gitna ng 
pagbabago na nagtataguyod sa pantay-pantay at positibong kinalabasan ng kalusugan.

ATING LUGAR

Nakailalim na mga Lugar
Kahit inaasahang mailapat sa buong South San Francisco ang pambuong 
siyudad na mga patakaran sa Pangkalahatang Plano, maraming lokal 
na interbensiyon at aksiyon ang kailangan sa mas maliit na sukat 
para matugunan ang mga usapin at alalahaning natatangi sa ilang 
kapitbahayan. Pinapalakas ng Pangkalahatang Plano ang pambuong 
siyudad na mga layunin at patakaran at nagbibigay ng mga aksiyon 
para sa mga patakaran at pagpapatupad na partikular sa kakaibang 
nakailalim na lugar ng South San Francisco. Ang Elemento ng Nakailalim 
na mga Lugar ay nagbibigay ng mga aksiyon para sa mga patakaran 
at pagpapatupad na partikular sa kakaibang nakailalim na mga lugar 
ng South San Franisco na kaugnay ng pabahay, trabaho, publiko, 
koneksiyon, at higit pa. 

Pangunahing mga Ideya:
• Mayroong ibang nakailalim na mga komunidad ang South San 

Francisco na may kakaibang karakter, pagkakaiba-iba ng arkitektura, at 
mga paggamit ng lupa.

• Mra oprtunidad ito para sa mga taong kumikita sa lahat ng antas ng income 
at bumubuo ng iba’t ibang komposisyon ng sambahayan para mabuhay 
nang mataas ang kalidad ng buhay sa lahat ng nakailalim na lugar.

• Mayroon koneksiyon ng internet para sa mga serbisyo, trabaho, 
pasilidad na pampubliko, at transportasyon sa loob at sa pagitan ng 
nakailalim na mga lugar.

http://shapessf.com
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ATING TAUMBAYAN

Magkakapantay na mga Serbisyo sa Komunidad
Ang Elemento ng Magkakapantay na mga Serbisyo sa Komunidad ay nagbibigay ng oportunidad 
sa pagtugon sa nakailalim na mga dahilan ng hindi pagkapantay-pantay sa pamamagitan ng mga 
paksang tulad ng pagsisimula ng komunidad, implementasyon ng 2021 Sotuh San Francisco Racial 
and Social Equity Action Plan, at pagbibigay ng prioridad sa mga pampaginhawa at serbisyo sa 
nalalamangang mga komunidad.

Pangunahing mga Ideya:
• Ang South San Francisco ay nagpapatupad ng isang mapagbuklod na proseso ng pagsisimula na 

nagpapahintulot sa lahat na makibahagi sa pagpapasya ng Siyudad na umaapekto sa kanilang buhay.
• Hindi na lahi ang tumitiyak sa sosyo-ekonomiko at pangkalusugan kalalabasan sa South San Francisco 

at may oportunidad ang lahat para yumabong. 
• Lahat ng bata at kabataan ng South San Francisco ay may akses sa mga oportunidad sa 

pagpapayaman ng edukasyong mataas ang kalidad.
• Lahat ng residente ng South San Francisco, lalo na ang mga residenteng may kulay, ay nakakaramdam 

ng kaligtasan at pagkabilang sa kanilang kapitbahayan.

ATING TAUMBAYAN

Kalusugan ng Komunidad at Katarungan sa Kapaligiran
Ang lugar, lahi, income, at mga kondisyon ng kapaligiran ay nag-aambag lahat sa kalusugan ng mga 
kasapi ng komunidad. Tinutugunan ng Kalusugan ng Komunidad at Katarungan sa Kapaligiran ang 
umiiral na mga alalahanin sa kalusugan ng komunidad gayon din ang mga lapit sa pangangasiwa sa 
bagong kaunlaran para mapigilan mga mga usapin sa kalusugan at katarungan sa kapaligiran.

Pangunahing mga Ideya:
• Ang South San Francisco ay nag-aalok ng mataas na kalidad ng buhay para sa mga residenteng 

mula sa lahat ng edad, antas ng income, at kakahayan na nagpapataas sa life expectancy at 
bumabawas sa hindi pagkapantay-pantay sa mga grupo ng lahi.

• Lahat ng residente ay may daan sa napapanahon at mataas ang kalidad na mga serbisyong 
pampigil at pangkalusugan, at nababawasan ang mga pagkakaibga sa pagitan ng mga lugar na 
may pinakamataas at pinakamababang akses.

• Lahat ng residente ay may akses sa sariwa, abot-kaya, at mahalaga sa kulturang produkto at 
nababawasan ang mga pagkakaiba sa apgitan ng mga lugar na mayroong pinakamataas at 
pinakamababang akses.

ATING LUGAR

Pagkilos at Pagpunta
Ang pagtiyak sa ligtas, episyenteng pagkilos ng lahat ng gumagamit ng transportasyon ay susi sa 
pagkamit ng mga kinalabasan ng pagkapantay-pantay, kapaligiran, at kalidad ng buhay na tinalakay 
sa buong Pangkalahatang Plano.

Pangkalahatang mga Ideya:
• Biyahe ang unang pagpipilian para sa rehiyonal na paglalakbay. Ang mga estasyon ng BART at 

Caltrain ng South San Francisco, at himpilan ng bangka ay kritikal na tagpuan ng lahat ng lokal at 
rehiyonal na paglalakbay sa Bay Area.

• Ang South San Franciso ay isang siyudad kung saan puwedeng isagawa ang pang-araw-araw ng 
mga aktibidad at tungkuling nang hindi kakailanganin o gugustuhin ang behikulong masasakyan 
ng isang tao. 

• Binibigyang-diin ng aktibidad sa mga plano at kaunlaran ang mga moda at estratehiya ng 
transportasyong tumitiyak sa malusog na kalidad ng hangin, bumabawas sa greenhouse na 
paglabas ng gas, at bumabawas sa pangangailangang magtakda ng karagdagang mga lupa para 
gamitin sa transportasyon.

ATING LUGAR

Marami at Napupuntahang mga Parke at Libangan
Habang lumalaki ang siyudad, pananatilihin ng Siyudad ang umiiral nitong mga parke, pasilidad na 
libangan, at mga serbisyong ikinasisiya na ng komunidad habang pinapalawak ang mga serbisyong 
tumutugon sa mga pangangailangan ng mga residente. 

Pangunahing mga Ideya: 
• Ang South San Francisco ay may sistema ng magkakarugtong na mga parke, bukas na mga 

espasyo, daanan, at mga pasilidad na panglibangan na nagsisilbi sa lahat ng residente, empleyado 
at bisita at nagtataguyod sa paggamit ng aktibong transportasyon, ehersisyo, at kalusugan.

• Mayroong mga oportunidad para sa lahat ng edad, abilidad, etnisidad, at pinagmulan para 
magsimula, sumali, at masiyahan sa mga parke at bukas na espasyo, mga pasilidad na 
panlibangan at pampaginhawa, at mga serbisyong panlibangan ng South San Francisco.

• Pinapalakas ng Siyudad ang pagpapayaman at mga oportunidad sa kaunlaran ng kabataan at 
pinapataas ang pagsali ng mga batang may kulay sa South San Francisco.
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ATING KAPALIGIRAN

Pagkakatiwala sa Kapaligiran at Kultura
Habang lumalaki ang South San Francisco, papandayin ng Siyudad ang ekolohiyang urban, 
proprotektahan ang mga mapagkukunan sa kultura at kasaysayan, lilikha ng saganang gubat sa lunsod 
na sumusuporta sa gulayan at hayop sa ilang, at proprotektahan ang bukas na mga espasyo nito, 
magkakatiwala sa San Francisco Bay at Colma Creek. 

Pangunahing mga Ideya:
• Protektado at pinagyaman ang umiiral na mga asset na ekolohikal, kasama ang mga basang 

lupain, mga gubat sa siyudad, at mga pasilyo ng bukas na espasyo. Ang mga basang lupain 
at latian ng San Francisco Bay at Colma Creeak ay nagbibigay ng proteksiyon sa baybayin at 
sumusuporta sa rehiyonal na ekolohiya.

• Ang South San Francisco ay mayroong tuloy-tuloy at nakapamahagi nang pantay-pantay na 
lilim ng puno para pahusayin ang kalidad ng hangin, magbigay ng lunas sa tumataas na mga 
temperatura, at pataasin ang koneksiyon sa pagitan ng bukas na mga espasyo at matugunan ang 
mga layuning itinatag ng 2020 Urban Forest Master Plan.

• Ang South San Francisco ay pinoprotektahan ang mga mapagkukunang pangkultura para sa mga 
ambag nito sa kasaysayan, kultura, identidad, at kalidad ng buhay ng siyudad.

ATING KAPALIGIRAN

Ingay
Ang Elemento ng Ingay ay idinisenyo para magbigay ng mga patakaran na gagabay sa kaunlaran 
sa isang paraang pumoprotekta sa mga residente at mga empleyado ng South San Francisco sa 
pagkalantad sa hindi katanggap-tanggap na ingay at mga antas ng vibration.

Pangunahing mga Ideya:
• Nakakaranas ang mga residente at empleyado ng katanggap-tanggap na antas ng ingat at 

vibration sa buong South San Francisco.
• Iginigiya ng mga patnubay sa paggamit ng lupa at pagbagay sa ingay ang paglulugar, disenyo, 

at insulasyon ng bagong kaunlaran para mapakaunti ang epekto ng ingay sa sensitibong mga 
paggamit ng lupa, tulad ng mga pasilidad sa tirahan, paaralan, at pangangalaga ng kalusugan.

• Ang Siyudad ng South San Francisco ay mayroong hangganan sa paglakantad sa vibration na 
mula sa lupa para sa mga aktibidad ng konstruksiyon at para sa paglulugar ng sensitibong mga 
paggamit ng lupa na malapit sa umiiral na mga pinagmumulan ng vibration, tulad ng mga riles.

ATING TAUMBAYAN

Pagyabong ng Komunidad sa Gitna  
ng Pagbabago
Kasama sa Elemento ng Pagyabong ng Komunidad sa Gitna ng 
Pagbabago ang mga layunin at patakarang mapagpanimulang 
nagsusulong sa pagyabong ng komunidad sa gitna ng pagbabago, 
paghahanda ng komunidad para sa lahat ng pel;igro, kasama ang 
pagkagambala ng klima, habang tinitiyak ang tugon at pagbawing mataas 
ang kalidad mula sa sakuna sa hinaharap. 

Mga Pangunahing Ideya:
• Pinapanatili ng Siyudad ang kakayahang tumugon at pinapaliit ang 

epekto sa mga operasyon ng mga panggitla o panligalig na dulot ng 
pagbabago ng klima at natural na mga sakuna.

• Ang mga residente, partikular ang pinakamahinang mga residente, ay 
protektado sa mga epekto ng klima at peligro.

• Nagbibigay ng Siyudad ng mga oportunidad para sa lahat ng residente 
at negosyo na mas mabuting malaman ang tungkol sa potensiyal na 
mga peligro at ang tungkol sa mga resources para makapaghanda at 
makipagtulungan sa komunidad na bigyan ng impormasyon ang pag-
unlad at prioridad ng programa.

ATING KAPALIGIRAN

Pagprotekta sa Klima
Kinikilala ng Siyudad ang mga panganib na ihinahain ng pagbabago sa klima at layong protektahan ang 
ating likas na yaman at komunidad, partikular silang nalagay sa gilid-gilid sa kasaysayan, sa potensiyal 
na mga epekto at sinisikap makapagtayo ng siyudad ng mas yumayabong sa gitna ng pagbabago. 

Pangunahing mga Ideya:
• Ang South San Francisco ay namumuno sa rehiyon sa kapaligiran sa pamamagitan ng 

mapagpasyang pagkilos at pagbibigay ng inspirasyon sa ibang komunidad na alisin ang paglabas 
ng greenhouse gas (GHG) at masanay sa pagbabago ng klima sa isang paraang patas at pantay-
pantay na isinasaalang-alang ang iba’t ibang komunidad at heyograpiya.

• Makakamit ng Siyudad ang 40% pagbawas ng emisyon sa buong komunidad sa 2030 at carbon 
neutrality sa 2045.

• Ipinapakita ng Siyudad ang pamumuno nang may mataas ang pagganap na napapanatiling mga 
gusali, pasilidad, landscaping, at parke ng munisipalidad. 
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Ang Climate Action Plan (CAP) o Plano ng Pagkilos sa Klima ay dokumento ng estatehikong 
pagplano ng Siyudad na binabalangkas ang: 

Sinasalamit ng CAP ang kakaibang kapaligiran at komunidad 
ng South San Francisco, at pinagtitibay nito ang pangkalikasang 
pamumuno ng Siyudad sa rehiyon. Nagtakda ng malalaking puntirya ang 
Siyudad at nagpaunlad ng mga estratehiya para bawasan ang emisyon 
ng GHG banag pinapataas ang pagyabong sa gitna ng pagbabago ng 
siyudad sa mga epekto ng pagbabago ng kapaligiran. 

Layunin ng naka-update ng CAP na ito ang: 
1. Pagkamit ng carbon neutrality sa 2045, bawasan ang emisyon ng 40% 

sa 2030 at 80% sa 2040.
2. Pantay-pantay na bawasan at tugunan ang mga epekto ng pagbabago 

ng klima
3. Kamtin ang kaakibat na mga benepisyo ng mga aksiyon sa pagpapahina 

ng klima na tumutulong sa paglikha ng isang sustinableng komunidad

Kasalukuyan at inaasahang mga 
emisyon ng greenhouse gas

Mga estratehiya at aksiyon sa 
pagbawas ng mga emisyon

Mga puntirya sa pagbawas ng emisyo 
ng greenhouse gas

Inaasahang mga pagbabago sa 
natural na mga peligro mula sa 

pagbabago ng klima

PAANO TAYO 
MAKARARATING DOON 
Ang mga estratehiya ng CAP ay magkakamit ng 9% na pagbawas 
sa pangmaramihang emisyon kumpara sa mga antas noong 1990 
sa mga antas ng 2030 at 63% pagbawas sa 2040. Sa batayan ng per 
capita, ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito ay magkakamit ng 
69% pagbawas sa emisyon sa 2030.

Lapit sa Pagbawas ng Emisyon ng Greenhouse Gas
Unang Yugto:
Nakabatay sa pundasyong pagtutok sa pagpapanatili ng akses ng South San Francisco sa 
elektrisidad na walang carbon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng paglahok sa Peninsula Clean 
Energy. Ang malinis na enerhiya ay susi sa pagbawas ng emisyon mula sa parehong mga gusali at 
trasportasyon at pagtugon sa pangmatagalang mga layunin ng Siyudad. 

Pangalawang Yugto:
Samantala, mahalagang bawasan ang emisyon mula sa enerhiya sa pamamagitan ng paggawang 
mas episyente sa enerhiya ang mga gusali habang binibigyan ng kuryente ang mga kasangkapan 
sa bahay at imprastraktura. Kasabay nito, bawasan ang mga emisyon ng transportasyon sa 
pamamagitan ng pagpapalawak ng paggamit elektrikal na behikulo at paglayo sa mga behikulong 
isa lang ang sakay.

Ikatlong Yugto:  
Para samantalahin ang akses ng Siyudad sa elektrisidad na walang carbon at maranasan ang lahat 
ng kaakibat na benepisyong kaugnay nito, aalisin ng komunidad ang imprastraktura ng natural na 
gas at transportasyong nakabase sa fossil fuel. Isasama sa transisyon ang pagbibigay ng kuryente sa 
bago at umiiral na mga gusali at paglipat sa de-kuryenteng mga behikulo.

Ikaapat na Yugto: 
Bilang dagdag, palalaparin din ng Siyudad ang mga programang walang basura at sustinableng 
pagkonsumo. Dadalhin ng mga programang ito ang organikong basura mula sa mga tambakan, 
kung saan ito gumagawa ng potensiyal na mga emisyon ng methane, at tutulong sa mga kasapi ng 
komunidad na bumili nang mas kaunti sa kalahatan, na babawas sa paakyat na mga emisyon mula 
sa produksiyon at pagkonsumo ng materyal. 

Ikalimang Yugto: 
Sa buong prosesong ito, magkakaroon ng mga pagsisikap na magpursigi sa proyekto ng pagkumpiska 
sa lokal na carbon, kasama ang pagpapalawak ng lokal na mga programa sa pagtatanim ng puno at 
paggamit ng mga solusyong nakabatay sa kalikasan na pumoprotekta at nagbabalik ng natural na mga 
sistema at natural na hinuhuli at itinatago ang carbon. Mahalagal ang pagkumpiska sa carbon para 
maabot ang carbon neutrality at makatutulong sa South San Francisco na isara ang mga patlang na 
naiwan ng ibang inisyatiba.

1. Pagbaha sa Oyster Point Marina; Pinagmulan ng Larawan: California King Tides Project
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https://www.coastal.ca.gov/kingtides/gallery.html
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