
Ang publiko ay inaanyayahan na malaman 
ang tungkol sa pagsulong na nagaganap 
patungo sa pagbubuo ng isang posi-
bleng sales tax para sa transportasyon na 
hakbang sa Nobyembre 2016 na balota 
at para makapagbigay ng input tungkol 
dito. Alamin kung paano nakikibahagi ang 
Santa Clara Valley Transportation Au-
thority (VTA) kasama ng mga stakehol-
der nito at ng publiko para makilala ang 
bigyang priyoridad ang mga programa at 
proyekto para sa mobility.

 
 

Ang mga pagpupulong ay naka-schedule sa oras na 7 p.m. sa mga sumusunod na 
lokasyon:

Mayo 3: 
Gilroy City Hall, Council Chambers  
7351 Rosanna St.  
Dinadaanan ng ruta ng bus 19.

Mayo 9: 
San Jose City Hall, Wing Rooms 118-120 200 
East Santa Clara St.  
Dinadaanan ng mga ruta ng bus na 22, 23, 63, 
64, 65, 72, 73, 81, 522, Hwy 17 at MST 55.

Mayo 23: 
Campbell Community Center,  
Roosevelt Redwood Room  
(Building Q, Room 80, katabi ng Heritage 
Theatre) 
1 West Campbell Ave.  
Dinadaanan ng mga ruta ng bus na 23, 26 at 60.

Mayo 26: 
Mountain View City Hall, Council Chambers  
500 Castro St.  
Dinadaanan ng mga ruta ng bus na 22, 34, 35, 
52, 81 at 522.

Mayo 31: 
Santa Clara University,  
Locatelli Student Activity Center  
500 El Camino Real 
Dinadaanan ng mga ruta ng bus na 10, 22, 32, 
60, 81 at 522.

Ang pagpupulong sa Mayo 31 ay live-streamed 
sa YouTube na Channel ng VTA, 
https://www.youtube.com/user/SCVTA sa 
pagtutulong ng Microsoft. Isang recording ng 
pagtatanghal ang itatabi sa YouTube.

Mga Pampublikong Pagpupulong ng VTA nitong Mayo



1603-0615

vta.org  •  VTA Customer Service (408) 321-2300  • TTY only (408) 321-2330

Ang Envision Silicon Valley ay isang proseso na kung saan ang VTA ay nakikibahagi kasama 
ng mga leader ng komunidad at mga residente sa mga talakayan para makilala ang mga kasa-
lukuyan at panghinaharap na mga pangangailangan sa mobility, solusyon at mga priyoridad sa 
pagpopondo. Lubos pang matutunan sa www.vta.org/envision. 

Ibahagi ang inyong mga priyoridad at ideal na budget sa www.envisionsv.org. 

Ang mga indibiduwal na kailangan ng pagsasaling wika, American Sign Language, o iba pang 
tulong ay hinihiling na makipag-ugnayan sa VTA Community Outreach sa  (408) 321-7575, TTY 
(408) 321-2330, ng hindi bababa sa limang (5) araw ng may pasok bago ang pampublikong  
pagpupulong ng impormasyon.


