12/3/2019

Workshop sa
Pananaw ng
Komunidad
Disyembre 4, 2019
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Mga Layunin

 Magbigay ng buod na pangkalahatang-ideya
kung saan na tayo sa proseso
 Mag-ulat pabalik kung ano ang ating narinig
mula sa sub-area at pop-up na mga
pagpupulong
 Repasuhin ang draft na mga tema at gabay na
mga prinsipyo at talakayin kung saan gusto
mong makita ang pagbabago at pagpapabuti
 Markahan ang darating na mga kaganapang
pakikipag-ugnayan at mga paraan na
masangkot
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Adyenda

MALIGAYANG
PAGDATING +
ICEBREAKER

PAGPAPAKITA NG
KALAHATANG IDEYA

MGA HIMPILAN NG
AKTIBIDAD

(7:10 ‐ 7:30 PM)

(7:30 ‐ 8:30 PM)

(7:00 ‐ 7:10 PM)
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Icebreaker!
Wariin mong ikaw ay nahalal
na Alkalde ng South San
Francisco ng isang araw. Na
hindi nag-aalala tungkol sa
nagpopondong mga
hadlang, presyong
pampulitika, o kung ano ang
iniisip ng iyong mga
kapitbahay...
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Ano ang Hugis ng SSF?
5

Layunin ng Pangkalahatang
Plano
 Ang pangmatagalang patakaran ng dokumento na
gabay sa mga aksyon sa hinaharap (mga pagpipilian
ng tuntunin + mga aplikasyon ng pag-unlad) ng
South San Francisco
 Nagbibigay-daan sa komunidad upang sama-samang
bumuo ng ibinahaging pananaw para sa hinaharap
 Panatilihin at pahusayin ang lakas ng komunidad
 Magtalakay ng mga paksa ng pag-aalala
 Isasama ang bagong mga ideya sa paligid ng
malulusog na mga komunidad, pagbabago ng klima,
pagpapanatili, katarungang panlipunan, at hustisya
ng kapaligiran
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Tiyak na Plano ng Bayan

Sibikong Kampus sa Komunidad

East of 101 Plano ng Transportasyon

San Bruno Creek / Colma Creek
Pag-aaral sa Katatagan

El Camino Real / Chestnut
Avenue Planong Lugar

Mga Plano sa Bisikleta + Pedestriyan
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Pagpaplano sa Timeline
Umiiral na
mga Ulat at
mga
Kundisyon

Mga Kahalili
sa Paggamit
ng Lupa
2020 Tagsibol

Tag-araw
Taglagas

Pananaw +
Gumagabay
na Mga
Prinsipyo

Public Draft
EIR + Zoning
Code

Mga
Balangkas
ng
Patakaran
Taglagas

Tag-araw

Plano ng
Huling
Paggamit ng
Lupa

2021

2022

Tag-araw

Taglamig

Pangkalahat
ang Plano ng
Publikong
Draft

Taglagas

Huling GP,
EIR, Zoning
Code

Oras ng Pangunahing Pakikipag-ugnayan
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Sabado, Disyembre 7, 2019
Bulwagan ng Siyudad
11:00 am - 3:00 pm
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Ang Kakayahan ng Pabahay at
Pagkalansad

Forum sa Komite ng Pagpapayo sa Komunidad
Martes, Enero 14, 2020
Gusali sa Mga Serbisyo ng Munisipyo (33 Arroyo Drive) – Mga Kamara sa Konseho
7:00 pm – 8:30 pm
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shapessf.net
para sa karagdagang kaalaman
at sa pagsali sa ating listahang
susulatan

Kontak
Lisa Costa Sanders
Pangkalahatang Plano sa
Programa ng Administrador
Siyudad ng South San Francisco
Lisa.CostaSanders@ssf.net
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Buod ng Pakikipag-ugnayan sa Komunidad
12
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Mga Aktibidad ng Pakikipag-ugnayan sa
Komunidad Hanggang sa Ngayon
Mga Miting ng mga Stakeholder
Ika-24 hanggang 26 ng Hulyo (humigit-

kumulang sa 20 kabuuan)

Mga Miting sa Sub-Area
Agosto at Setyembre (9 na kabuuan)
Mga Miting na Pop-Up
Agosto, Setyembre, Oktubre (4 na kabuuan)
Forum sa Komunidad ng CAC
Oktubre 30, 2019
Proyektong Website – Online na Plataporma
Live
13

Winston Serra

Downtown

Avalon + Brentwood

Westborough

Lindenville
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Sunshine Gardens

Terrabay, Paradise Valley + Sign Hill
Orange Park + El Camino

East of 101
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Forum sa Komunidad ng CAC – Lumilitaw na Mga Kalakaran sa Kadaliang Kumilos
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Bakit ka lumipat sa
iyong kapitbahayan?

“Lumipat kami rito mula sa
abalang kalye ng San Francisco.
Ang aming unang gabi sa SSF ay
nagkaroon kami ng lubos na
kaligtasan, talagang tahimik at
mapayapa sa aming kalye.”
“Ako ay ipinanganak sa SF,
lumaki sa SSF Westborough
(habang buhay na residente),
kabilang ang pagpunta sa
paaralan dito. Ang aking mga
magulang ay ang orihinal na mga
may-ari ng bahay.”
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Ano ang iyong
nagugustuhan tungkol
sa South San
Francisco?
“Ang Sign Hill ay ang aking paboritong
lugar. Ito ay mahusay para sa
pagtatakbo, paglalakad, pagha-hike, o
bumibisita kasama ang grupo, lalunglalo na sa isang magandang araw.”
“Sa South San Francisco, mayroon
kaming kaganapan ng Memorial Day.
Ito ay naging mahalagang kaganapan
na sa maraming mga taon. Ito ay
nagpapahiram ng pag-uunawa sa
komunidad. Ito ay nagdadala ng mga
tao na magsama-sama.”
“Naiibigan ko ang maliit, pagmamayari ng pamilya, makasarilinang mga
negosyo rito.”
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Ano ang mga bagay na
pinaka-hindi mo gusto
tungkol sa iyong
kapitbahayan na gusto mong
mababago
“Nagpunta kami sa South City dahil
ang aking asawa ay nagtatrabaho sa
SFO, at ako ay nakapagtrabaho sa
SSFUSD. Ang mga lokasyon at mga
paaralan ay dakila. Sa kasamaang
palad, ang abot-kayang pabahay at
pangangalaga ng bata ay hindi
madaling makukuha. Ang 3-taon na
listahan ng paghihintay ay sobrang
matagal!”
“Nakatira rito mula noong 1971.
Aktibo sa aklatang komunidad ng
SSF. Kinakailangan ang serbisyo ng
bus sa siyudad ng Westborough
upang maihatid ang mga residente
sa aklatan at ang lahat sa SSF.”
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Ipalagay ang iyong sarili na
nakatira o nagtatrabaho sa South
San Francisco sa loob ng 20 mga
taon. Ano ang gusto mong makita
sa iyong kapitbahayan?
“Ako ay ipinanganak at lumaki sa Siyudad, lumipat
sa South City nang ako ay nagpasya na magkaroon
ng pamilya, kung saan ako ay kasalukuyang
nakatira (sa nakalipas na 36 na taon). Kailangang
palakihin ang mga anak bilang nag-iisang
magulang, wala akong kakayahan na magbili ng
sarili kong tahanan. Isang tapat na nag-aarkila.
Ako ay interesado sa abot-kayang pabahay kaya
hindi ako pinilit na pinalabas sa lugar.”
“Kami ay batam-bata, aktibong pamilya. Lumipat
kami rito noong 2016 matapos tumira sa SF ng 9 na
taon. Kami, bilang mga batang mag-asawa,
nagkakilala sa aming pag-ibig sa pagtakbo. Kami
ay nagsanay sa marathon. Mangyari isali ang higit
pang mga nakamarkang tugaygayan, mga daanan
ng pagpapasyal, mga daanan ng paglalakad, at
mga kaganapan ng komunidad upang itataguyod
ang kalusugan at aktibidad.”
“Ang aking anak na babae ay nag-aral ng
paglalangoy noong 80’s at natutong lumangoy.
Ngayon ang aking apo ay kumukuha ng mga
leksyong akwatiko. Nangangailangan kami ng higit
na mga klase para sa mga bata.”
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Mga Miting ng
CAC

Mga Miting sa
Sub‐Area

Mga Miting na
Pop‐Up

Mga Miting ng
mga Stakeholder

Workshop ng
Pananaw ng
Komunidad
(Nob 2019)
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Mga Himpilan ng Aktibidad
22
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Mga Himpilan ng
Aktibidad
 5 mga himpilan
 Kakaiba at Espesyal South San Francisco
 Mga Tema ng Pananaw at Gabay na Mga
Prinsipyo
 Pangunahing Mga Isyu ng Komunidad
 Saan Mo Gustong Makikita…
 Aking Malaking Ideya…
 Tingnan sa worksheet
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Kakaiba at Espesyal
Layunin: Upang repasuhin ang
mga elemento ng South San
Francisco na kinilalang kakaiba at
espesyal sa panahon ng unang
pakikipag-ugnayan sa komunidad.

1

Pagrepaso at mga
katangian

2

Isulat ang anumang mga
katangian na hindi
sumasalamin sa post-it
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Mga Tema ng
Pananaw at Gabay na
Mga Prinsipyo
Layunin: Ang mga tema ng pananaw ay
nagtakda ng direksyon para sa susunod na
20 taon. Ang gabay na mga prinsipyo ay
sumuporta sa tema sa pamamagitan ng
pagbigay ng higit ang tiyak na direksyon.

1

Bumoto ng 6 na beses sa gabay na mga
prinsipyo na sa palagay mo ay ang
pinakamahalaga

2

Lagyan ng malagintong bituin kasunod sa
pinakamahalagang prinsipyo

3

Sumulat ng anumang parirala, mga ideya,
o konsepto na maaaring idagdag sa post-it
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Pangunahing Mga
Isyu ng Komunidad
Layunin: Upang repasuhin ang
pangunahing mga isyu na
lumilitaw sa panahon ng unang
pakikipag-ugnayan sa komunidad.

1

Repasuhin ang mga isyu
ng komunidad

2

Sumulat ng anumang
pangunahing mga isyu
na hindi sumasalamin sa
post-it
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Saan Mo Gustong
Makikita…
Layunin: Ang Kalahatang Plano ay kumikilala sa
ginustong pangkat sa paggamit ng lupa,
pagbabago ng transportasyon, at ibang mga
pagpapabuti na gagawin sa susunod na 20 taon.
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Saan Mo Gustong Makikita…
1

Repasuhin ang saklaw ng potensyal na
pagpapabuti sa pilyego ng mga istiker

2

Ilagay ang mga istiker sa mapa upang ipapakita
kung saan sa palagay mo ang bagong mga
paggamit o pagbabago ay kailangan

3

Kung mayroong mga pagpapabuti, na wala pa
sa istiker, na gusto mong makita, idagdag ito sa
mapa na may sulat na post-it
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Aking Malaking
Ideya…
Layunin: Mag-isip ng MALAKI at
ibabahagi ang iyong mga ideya para
sa pagbabago ng anyo ng South San
Francisco

1

Kilalanin (isulat o iguhit)
ang iyong isang malaking
ideya para sa
pagbabagong anyo ng
South San Francisco

2

Kunan ng larawan ang
iyong malaking ideya
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Katanungan?
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Workshop sa
Pananaw ng
Komunidad
Disyembre 4, 2019
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