
Pauunlarin ng San Francisco Public Works ang inyong
komunidad. Sisimulan na agad ito. Basahin lamang po ang
impormasyon sa loob tungkol sa paggamit ng mga kalye, ang
iskedyul ng konstruksyon, at parking sa kalye. Kontakin lamang
po kami sa inyong mga katanungan at obserbasyon. Salamat po
sa inyong kooperasyon at tiyaga sa panahon ng konstruksyon.

San Francisco Public Works

www.sfpublicworks.org
facebook.com/sfpublicworks

twitter.com/sfdpw

Official Notice
from the City and County of San Francisco

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, City Hall, Room 348
San Francisco, Ca 94102

ISANG PROYEKTO NG SYUDAD: SAMPUNG (10)
TAONG MAJOR PLAN

Isa lamang ang San Francisco, at kailangan nating alagaan ito

Free Language Assistance / 免 費語言協助 /

Ayuda gratuita con el idioma / Libreng tulong
para sa wikang Tagalog:

To view a translated version of this notification, please
visit www.sfpublicworks.org/polk or call 311 for free
language assistance.

要查看此通知的翻譯版本，請訪問 

www.sfpublicworks.org/polk或撥打311免費語言協助。

Para ver una versión traducida de esta notificación, por favor
visite www.sfpublicworks.org/polk o llame al 311 para
asistencia lingüística gratis.

Para sa nakasalin na bersyon ng notisyang ito, puntahan lamang
po ang www.sfpublicworks.org/polk o tumawag sa 311 para sa
libreng tulong sa inyong wika.



Contract No. 2126J

San Francisco Public Works:
Coma Te, Public Affairs Officer
Telepono: 415-558-5283
Email: Coma.Te@sfdpw.org

Kontratista: M Squared Construction Inc.
Shane McCarthy, Project Engineer
24/7 Emergency Phone: 415-661-6902
Email: Shane@msquaredconstruction.com

Dear Polk Street Community Member,

Nakikipag-ugnayan ang San Francisco Public Works upang
ipaalam sa inyo na ang konstrusyon para sa Polk
streetscape Project ay sisimulan na sa Oktubre 2016.

Ang proyekto, sa Polk Street mula sa Beach hanggang
McAllister, ay tatagal ng humigit-kumulang dalawampu’t
apat (24) na buwan, at inaasahang matapos sa Fall2018.
Ang mga aktibidad bago ang konstruksyon, kabilang na ang
soil sampling at testing, at paglalagay ng mga karatula, ay
sisimulan sa linggo ng Setyembre 19, 2016

Nakikipagkoordina kami sa iba pang mga ahensya kaugnay

ng mga iba pang mga construction project sa lugar.

Kabilang dito ang Polk Street Traffic Signal Upgrade

project, (Contract No. 2568J) at Van Ness Improvement

Project with SFMTA (www.sfmta.com/vanness). Gaganapin

ang isang Community Open House sa Oktubre 5,

2016 sa Tenderloin upang ibahagi ang mga impormasyon

at update tungkol sa mga proyektong ito.

Pinasasalamatan na namin kayo sa inyong tiyaga habang
pinauunlad natin ang San Francisco at nagpapaumanhin na
kami sa anumang abalang maidudulot nitong
konstruksyon.

***Pansinin Lamang Po: Maaari pong mabago ang

iskedyul ng konstruksyon dahil sa mga pag-ulan, pagkasira

ng mga kagamitan, at/o mga di inaasahang kondisyon ng

lugar. Pansinin lamang po ang mga barikadang may

karatulang “No Parking” para sa mga depinidong lugar na

hindi maaaring mag-park ang sasakyan.***

Impormasyon:

Project updates ay maaaring
matagpuan sa:
www.sfpublicworks.org/polk

Mag-sign up para sa mga update ng email sa
pamamagitan ng pagbisita sa website ng proyekto o sa
pamamagitan ng pag-scan ang QR code sa itaas.

Oras ng trabaho
Lunes - Biyernes: 08:00-04:00
Weekend work ay maaaring posible, ngunit hindi inaasahan sa ngayon.

Iskedyul:
Ang proyekto ay hahatiin sa anim (6) na bahagi. Ang
ikalimang (5) bahagi ay sisimulan sa maagang parte ng
Oktubre sa North Point Street sa pagitan ng Van Ness
Ave at Larkin Street. Ang ikaapat na bahagi ay sisimulan
sa huling parte ng Oktubre sa Polk Street mula Beach
hanggang Vallejo street. Para sa detalyadong mapa ng
mga bahagi ng proyekto at mga planong aktibidad sa
bawat bahagi, puntahan lamang po ang ating project
webpage: www.sfpublicworks.org/polk


