
Paglulunsad ng 
Proyekto
Bumuo at magbahagi 
ng background ng 
proyekto at mga tool sa 
pampublikong pakikipag-
ugnayan

Paghubog ng 
Plano
Tukuyin ang mga 
pangunahing 
isyu at potensyal 
na paglago mga 
estratehiya

Pagbalangkas ng 
Plano
Suriin ang 
pampublikong input 
at bumuo ng mga 
layunin at patakaran

Suriin + Pagbutihin
Pormal na pampublikong 
komento sa pagsusuri 
ng mga estratehiya sa 
paglago at draft na plano

Pangwakas na 
Plano + Zoning
I-finalize ang plano 
ng Alkalde na 
may mas gustong 
alternatibong paglago 
at batas sa zoning

Pag-ampon ng Plano
Pagsusuri ng Konseho 
ng Lungsod, pag-apruba 
ng pangwakas na plano, 
at pagpapatupad

One Seattle
Malaking Pagbabago sa Komprehensibong Plano

Makipag-ugnayan sa:
Michael Hubner 
michael.hubner@seattle.gov

Para sa karagdagang impormasyon:
seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD
fb.com/seattleopcd

Ang Lungsod ay hihingi ng input mula sa lahat ng residente  habang ginagawa namin ang plano. Inaanyayahan ka naming 
sumali sa amin upang ibahagi ang iyong pananaw para sa kinabukasan ng Lungsod. Maaari kang matuto nang higit pa, ma-
access ang background na impormasyon at data, at manatiling nakatuon sa pamamagitan ng pag-sign up para sa mga update 
sa www.seattle.gov/opcd.

Bilang isang Lungsod, kami ay nakatuon sa pag-papaayos ng mga nakaraang pinsala ng mga naunang plano at nagtatrabaho 
tungo sa isang pantay na hinaharap para sa lahat. Sa layuning iyon, ise-sentro ng Office of Planning & Community Development 
(OPCD) ang mga boses ng Black, Indigenous, at Communities of Color at iba pang mga komunidad na madalas na marginalized 
sa mga proseso ng pagpaplano. Ang pangako na ito ay nakunan sa OPCD Equitable Community Engagement Ethos (seattle.gov/
opcd/about-us).

Pabahay Mga Trabaho/Ekonomiya Transportasyon

Kakayahang 
Mabuhay

Mga Parke/ 
Mga Bukas na Espasyo

Katarungan sa Kapaligiran/ 
Pagbabago ng Klima

Ang Komprehensibong Plano ng Seattle ay ang gabay para sa kung paano lalago ang ating lungsod at makakagawa ng mga 
pamumuhunan. Ang Plano ay gagabay sa mga desisyon ng Lungsod tungkol sa kung saan tayo makakakita ng mga pabahay 
at trabaho, at kung saan tayo namumuhunan sa transportasyon, mga utility, parke, at iba pang mga pampublikong ari-
arian. Ang aming layunin ay gawin ang ating lungsod na mas makatarungan, matitirahan, napapanatili, at nababanat para sa 
kasalukuyang komunidad at sa mga residente sa hinaharap.

Ang aming na-update na Plano ay tutugon sa mga bago at lumang hamon: pagkakapantay-pantay ng lahi, mga gastos sa pabahay, 
pag-access sa pang-ekonomiyang oportunidad at edukasyon, pagbabago ng klima, at higit pa. Tutuklas tayo ng iba't ibang 
diskarte sa paglago at pamu muhunan, kasama ang mga bagong estratehiya para mabawasan ang mga presyon sa pagpapaalis. 

Upang matanggap ang dokumentong ito sa isang alternatibong format o wika, makipag-ugnayan kay Bernardo Serna, bernardo.serna@seattle.gov.
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Timeline ng Proyekto

Ang iyong boses ang huhubog sa plano

Magbigay ng 
feedback + matuto pa:

I-SCAN AKO
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mailto:michael.hubner%40seattle.gov?subject=
https://seattle.gov/opcd
https://twitter.com/seattleopcd
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Our Current  
Growth Strategy

Ang Kasalukuyang Estratehiya sa 
Paglago ng Nayon sa Lungsod 

Ang pag-update ng estratehiyang paglago ay makakatulong sa atin:
 + Payagan ang higit pang suplay at pagpipilian ng pabahay sa buong lungsod
 + Suportahan ang marami pang naaabot-kayang pabahay 
 + Tugunin ang kasaysayan ng segregasyon at bawasan ang pwersa sa pagpapaalis
 + Hikayatin ang masmarami pang pabahay malapit sa mga bagong napuhunang transit
 + Tumugon sa pagbabago ng klima at bawasan ang pagdedepende sa mga kotse

Ang Estratehiya sa Paglago ng Komprehensibong Plano ay isang 
pananaw ng Lungsod sa kung papano dapat pagbutihin ang 
pag-unlad at pamumuhunan para sa binuong kapaligiran sa 
susunod na 20 taon upang matugunan ang inaasahang paglago 
ng populasyon at hanapbuhay at matugunan ang mga layunin ng 
Lungsod. Tinatantya na ang Seattle ay magiging isang lungsod ng 
halos isang milyong katao pagdating ng 2050. Ang pagsasapanahon 
ng Estratehiya sa Paglago ay susuportahan ang pagdudulutan, 
pagkaka-ibaiba, at pagiging abot-kaya ng mga pabahay. Layunin 
namin na maging lungsod na pantay at kapana-panatili.

Mga hugis ng Estratehiya sa Paglago:
 + kung saan namin pinahihintulutan ang pag-unlad  

sa pang-residensya, komersyo, at industriya 
 + pinahihintulutan ang iba’t ibang uri ng mga bagong  

pabahay (mga apartment, mga townhouse, at mga  
naka-hiwalay na tahanan)

 + kung papano kami namumuhanan sa mga pagabot-
tulong o mga palakad na labanan ang pagpapaalis  
ng komunidad

Naging mabisa ang Estratehiya sa Paglago ng Nayon sa 
Lungsod ang pagtutuon sa paglago. Sa nakaraang dekada, 
83% ng mga bagong tirahan sa Lungsod—karamihan ay 
mga maliliit na apartment—ay naitayo sa isang siksik, 
nalalakaran, halo-halong gamit na kapitbahayan na nauugnay  
sa pamamagitan ng pagbibiyahe. 

Samantala, marami sa mga kapitbahayan sa labas ng mga nayon 
ng lungsod ang kakaunti ang abot-kayang mga opsyon sa pabahay 
at lalong nagtaasan ang mga halaga sa kabuuan ng lungsod. Ang 
pang-pamilyang laki at pag-aari na opsyon ay di kayang abutin ng 
nakakarami.

Gumawa kailan lang ng Pagsusuri sa Pagkakapantay-pantay 
ng Lahi ang Lungsod na ang Estratehiyang Nayon sa Lungsod 
ay nagpapanaitili ng makasaysayang nakagawiang patakbo sa 
pagbubukod at pinapataas ang pwersa ng pagpapaalis sa mga 
komunidad ng may kulay.

Komprehensibong Plano ng  Komprehensibong Plano ng  
One Seattle One Seattle 

Estratehiya sa Paglago

Contact

OneSeattleCompPlan@seattle.gov

For more information

seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD

Give feedback +  
learn more

fb.com/seattleopcd
instagram.com/seattleopcd



Komprehensibong Plano ng  Komprehensibong Plano ng  
One Seattle One Seattle 
Ang Pahayag sa Epekto sa Kapaligiran

!

Contact

OneSeattleCompPlan@seattle.gov

For more information

seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD

Give feedback +  
learn more

fb.com/seattleopcd
instagram.com/seattleopcd

Aming pag-aaralan ang mga benepisyo 
at epekto ng ilang mga pamamaraan sa 
paglago bilang bahagi ng Pahayag sa 
Epekto sa Kapaligiran (EIS). Pinaplano 
namin na pag-aaralan ang malawak 
na sinasakupan ng mga alternatibo na 
pinapakita ang lawak ng mga ideya na 
aming naririnig mula sa pakikipag-ugnayan 

sa publiko at nang makapagdulot ito 
ng kakayahan para sa nahalal na mga 
opisyal sa susunod na yugto ng prosesong 
pagsasapanahon ng Plano.

Ang balangkas ng EIS ay makakamit 
para sa pag-susuri at puna ng publiko 
sa tag-sibol ng 2023. Ang pangwakas 
ng estratehiya sa paglago, na siyang 

makukumpleto sa 2024, ay inaasahan na 
hybrid na paraan na nagmumula sa mga 
estratehiya at mga lokasyon na nagmula 
sa mga alternatibo. 

Alternatibo 1: Walang Aksyon  
Pag-aaralan namin ang kasalukuyang 
estratehiya ng Nayon sa Lungsod bilang 
pagmumulan ng paghahambing. 

Alternatibo 2: Nakatutok ang Pansin Alternatibo 3: Malawak

Alternatibo 4: Mga Koridor Alternatibo 5: Pinagsama

Masmaraming pagkakataon para 
sa pabahay sa mga panibagong 
lugar na ang tawag ay mga angkla 
ng kapitbahayan  na naka-sentro  
sa mga pangkasalukuyang  
distrito ng negosyo.  

Masmalawak na mababang-antas 
na mga opsyon sa pabahay, gaya ng 
mga triplex at mga fourplex, sa mga 
kasalukuyang sona ng Neighborhood 
Residential (NR) na sa ngayon ay 
pinahihintulutan lamang  
ang mga naka-hiwalay  
na tirahan. 

Mga karagdagang opsyon at mga 
serbisyo sa pabahay na nasa loob 
ng 5-miutong paglakad sa mga 
madalas na transit at mga parke

Ang pinag-halong mga estratehiya 
upang makapagdulot ng 
masmaraming pagpipilian at 
maa-access sa mga serbisyo na 
pabahay

Mga angkla ng mga kapitbahayan: mga 
lugar na may mga halo-halong pabahay 
at iba-ibang gamit upang masuportahan 
ang kumpletong kapitbahayan

Sentrong Panglungsod: naturing na 
pang-rehiyon na kapitbahayan na may 
iba-ibang halo ng gamit, pabahay, at 
pagtatrabahuan

Nayong Panglungsod: mga lugar na may malawak  
na mga uri ng pabahay at transit, mga tulong, at mga trabaho

Mga lugar na residensyal sa 
kapitbahayan: panibagong kakayahan 
para sa pagpipiliang pabahay sa 
sinasakopan ng mga lugar ng 
Neighborhood Residential

Mga koridor: panibagong mga 
kakayahan para sa mapagpipilian at 
iba pang gamit na pabahay na malapit 
sa mga transit at bukas na espasyo



Komprehensibong Plano ng  Komprehensibong Plano ng  
One Seattle One Seattle 

Pabahay

!

AMI: area median income

Contact

OneSeattleCompPlan@seattle.gov

For more information

seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD

Give feedback +  
learn more

fb.com/seattleopcd
instagram.com/seattleopcd

Ang redlining (kaliwa) ay pinagkaitan 
ang komunidad ng may kulay ang 
pag-access sa mga pautang upang 
makabili ng tahanan at magtatag 
ng yaman. Mga paninindigan sa 
larangan ng lahi ay mga legal na 
kontrata na nagpapabawal sa mga 
taong may kulay na mag-ari ng 
mga lupain sa ilang dosenang mga 
kapitbahayan sa Seattle (kanan).

Ang mga malusog na komunidad ay umaasa sa 
ligtas at matatag na pabahay. Sinusuportahan ng 
tahanan ang kalusugang pisikal at pangkaisipan, 
katatagan ng pananalapi, pagkakataon sa edukasyon 
at ekonomiya, at kalidad ng pamumuhay. 
Pinahihirapan ng krisis sa pabahay sa Seattle 
para makahanap at manatili ang mga tao sa isang 
abot-kayang tahanan na nakakatulong sa kanila. 
Ang aming pananaw para sa Seattle ay isang 
inklusibo at kaaya-ayang lungsod na masmaraming 
mapagpipiliang mga ibat-ibang uring pabahay, pati 
na ang mga pabahay para sa mga pamilya at mga 
indibidwal na mababa ang kinikita. 

Pabahay sa Planong Komprehensibo 
 + Itinatatag ng Plano ang isang pananaw para sa 
kinabukasan ng kaparehong market-rate na mga 
pabahay at mga kontroladong mga pabahay na abot-
kaya. Pinadadami ang pagdudulutan ng pabahay upang 
mapahaba, matulungan ang pag-unlad sa kinabukasan, 
bawasan ang pwersa sa mga presyo, at tugunin ang 
mga nakaraan na mababang produksyon. 

 + Hikayatin ang mas-magkaka-ibang mga uri ng pabahay 
na lalong nahaharap ang mga pangangailangan ng 
kasalukuyan at pang-hinaharap na mga residente. 

 + Pag-unlad at pagpapanatili ng abot-kayang mga renta 
batay-sa-kinikita at mga tirahang ibebenta, upang 
harapin ang mga pangangailangan ng mga mababang-
kitang tahanan.

 + Iniiwasan ang pag-papaalis at tinutugon ang 
pagbubukod.

Ang di maabot na pabahay
Sa kabila ng kamakailan na konstruksyon ng mga 
pabahay, mayroon pa rin tayong tuluyang kakulangan 
sa magkaparehong batay-sa-merkado at batay-sa-
kinikita na abot-kayang pabahay. Ginagawa nitong 
mahirap abutin ang pag-aari ng tirahan para sa 
karamihan ng mga naninirahan sa Seattle at ginagawang 
mas-mahal ang pagrerenta ng tahanan. Ang di-
pagkakapantay-pantay ng lahi sa larangan ng yaman, 
pag-aari ng tirahan, ang bigat ng gastos sa pabahay, 
at ang pagkawalang-tirahan ang nagpapakita ng di-
pagkakapantay-pantay sa ating sistema ng pabahay.  
Sinasalamin sa tanawin ng ating pabahay ang 
magkaparehong pwersa ng merkado at ang kasaysayan ng 
kaugalian sa pag-didiskriminasyon. Nung nakaraan, ang 
mga polisiya at mga palakad sa maka-rasistang pabahay 
ay lubos na tinatanggihan ang pag-aari ng tirahan 
sa mga may kulay na tao at linilimita kung saan sila 
maaaring manirahan. 



Komprehensibong Plano ng  Komprehensibong Plano ng  
One Seattle One Seattle 
Mga estratehiyang laban sa pag-papaalis
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Contact

OneSeattleCompPlan@seattle.gov

For more information

seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD

Give feedback +  
learn more

fb.com/seattleopcd
instagram.com/seattleopcd

Ano ang ibig sabihin ng pagpapaalis?
Ang pag-papaalis ay isang di-boluntaryong pag-
papalipat ng mga residente, mga negosyo, at mga 
institusyon gawa ng mga pwersa na labas sa kanilang 
kontrol. Ang pangunahing dahilan ay ang kakapusan 
at nagtataasang halaga ng pabahay at mga espasyong 
komersyal. Napapalayas din ang mga tao sa gawa 
ng pagpapaalis sa tirahan, rekonstruksyon, o ang 
pagtatapos ng mga paninindigan sa mga batay-sa-
kinikitang mga pabahay.

Pagtugon sa mga pwersa ng pag-
papaalis

Tutulungan kami ng Plano na paramihin ang 
pagmumulan at pagpipiliang mga pabahay, na 
kritikal na matugon ang pagkakakulang na siyang 
tumutulak sa pagtaas ng mga presyo.  Gumagamit 
kami ng Displacement Risk Index upang kilalanin 
kung saan hikayatin ang karagdagang pabahay 
habang pinahihina ang mga pwersa sa pabahay 
para sa tahanan ng mga mababa ang kita, mga 
taong may kulay, mga negosyo at mga institusyong 
BIPOC, at iba pang mga nanganganib na paalisin.

Posibleng mga gamit ng panglaban sa pag-
papaalis ay ang mga sumusunod: 

 + Panibagong mga kakailanganin o mga insentibo para 
sa abot-kayang mga pabahay sa buong lungsod

 + Mga pagbabago upang gawing abot-kaya ang 
pabahay at pantay-pantay ang mga proyekto sa pag-
unlad na mas-maisasagawa at gawing sulit ang mga 
pampublikong pamumuhunan

 + Pagpopondo ng mga organisasyon ng komunidad 
upang maka-bili ng pag-aari

 + Masmalakas na proteksyon para sa mga 
nangungupahan, gaya ng tulong para sa paglipat 

 + Mga suporta para sa mga kasalukuyang negosyo at 
mga institusyon na matulungan silang mamirmi sa 
kanilang mga lugar

The Displacement Risk Index is based on neighborhood 
characteristics like the presence of vulnerable populations and 
amenities that increase real estate demand. This analysis helps 
us evaluate likely outcomes of different alternatives and potential 
strategies to address the displacement pressures community 
members are experiencing today.

Ang groundbreaking sa 
Ethiopian Village, 2021

Preliminary Displacement Risk Index 



Komprehensibong Plano ng  Komprehensibong Plano ng  
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Uri ng mga 
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Contact

OneSeattleCompPlan@seattle.gov

For more information

seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD

Give feedback +  
learn more

fb.com/seattleopcd
instagram.com/seattleopcd

Ang mga uri ng pabahay ay magkaka-iba sa bilang ng mga 
tirahan, papano sina naka-ayos, kung ang mga ito’y minamay-ari 
o rinerentahan. Pinapakita ng karatulang ito ang lawak ng mga 
halimbawa ng uri ng mga pabahay sa tatlong kategorya.

Mga nakahiwalay na tirahan ay nasa kanilang sariling istraktura na hindi nakikibahagi sa mga dingding ng ibang mga tirahan

Duplex at triplex (magkakatabi)
Dalawa o tatlong mga yunit na nakikibahagi ng mga dingding 
sa isa’t-isa

Maliit na pabahay
Nakahiwalay na mga tirahan 
na may 2-3 palapag na 
isinaayos sa paligid ng bukas 
na espasyo

Mga apartment na may 
kapaligirang patyo
Nakadikit na mga tirahan na 
may 2–3 palapag na isinaayos 
sa paligid ng bukas na 
espasyo

Nakahiwalay na aksesoryang 
yunit ng tirahan (DADU)
Pangalawang yunit na 
idinagdag sa isang loteng 
pang-residensya, kadalasan sa 
likod ng pangunahing tahanan

Nakahiwalay na tirahan sa maliit na lote
Ganap na tirahan na prineserba na may dalawang bagong tirahan na idinagdag sa likod (kaliwa) 
at tatlong tirahan sa isang lote (kanan)

8-plex
Isang apat na 

palapag na 
istraktura na may 
dalawang tirahan 

sa bawa’t palapag

Foursquare
Isang tradisyunal 
na porma na may

dalawang yunit 
bawat palapag 

isang istraktura 
na kadalasan ay 
kahambing ang 

isang malaking bahay

Mga apartment at mga kondo ng 
may 5-8 na palapag

Midrise na gusali na may 
maraming mga tirahan bawat 

palapag na maaaring irenta bilang 
apartment o gawing pag-aari 

bilang mga yunit na condominium

mataas na mga apart-
ment at mga kondo
Mga gusaling 
masmataas pa sa 
12 palapag na may 
maraming mga tirahan 
bawat palapag na 
maaaring irenta bilang 
apartment o gawing 
pag-aari bilang mga 
yunit na condominium

Mga townhouse at rowhouse
Mga tahanan na nakikibahagi ng dingding sa isa pang tahanan 
na ang lahat ay may nagmamay-ari

Patong-patong na pabahay ay ang maraming mga yunit na isinaayos ng pataas

6-plex
Sang tatlong-

palapag na 
istraktura na may 
dalawang tirahan 

sa bawa’t palapag

Mga nakadikit na mga bahay ay nakikibahagi ng mga dingding sa ibang mga tirahan, kung saan ang bawat yunit 
ay lubos na may nagmamay-ari



MGA PARKE AT BUKAS NA ESPASYO
Ang mga parke at bukas na espasyo ay kritikal na imprastraktura para sa kalusugan 
at kagalingan ng ating mga komunidad at kapaligiran. Kasama sa network ng 
panlabas na pampublikong espasyo ng Seattle ang maraming pagkakaiba-iba ng 
mga lugar at koneksyon: mga parke, daanan, P-Patch garden, mga berdeng daanan 
ng kapitbahayan, dulo ng baybayin ng kalye, at marami pa.  Ang network na ito ay 
nagbibigay sa atin ng mga pagkakataong makapagpahinga, makapag-ehersisyo, 
maglaro, makipag-ugnayan sa kalikasan, magsaya sa mga pagtatanghal at kultural 
na kaganapan, makipagkita sa ating mga kapitbahay, at magtipon kasama ang mga 
kaibigan at pamilya.

Higit sa 1,000 iba't ibang pampublikong espasyo sa Seattle ang bumubuo sa isa sa 
mga pinakamahusay na sistema ng pampublikong espasyo sa bansa. Ang Trust for 
Public Land (Tiwala para sa Lupang Pampubliko), isang pambansang nonprofit, ay 
niraranggo ang sistema ng Seattle sa nangungunang 10 sa Estados Unidos, ngunit 
mayroon pa tayong magagawa upang mapabuti.  

Ang mga nakaraang desisyon sa pamumuhunan ay nagpatuloy ng makabuluhang 
pagkakaiba sa lahi sa mga pinsala sa kapaligiran at pag-access sa berdeng espasyo. 
Ang mga pamumuhunan sa berdeng hinaharap ay dapat tumuon sa pagtugon sa 
mga pagkakaibang ito habang lumilikha din ng mga trabaho, pagkakataong pang-
ekonomiya, at abot-kayang pabahay upang payagan ang mga komunidad ng BIPOC na 
umunlad sa lugar.

Mga Pangunahing Isyu 

Katatagan at Pagbabawas sa Pagbabago ng KlimaKultura, Sining, at Komunidad

Patas na Access sa Pampublikong Espasyo Hustisya at Kalusugan sa Kapaligiran

Komprehensibong Plano ng One Seattle



Ipadala ang iyong mga komento sa:
oneseattlecompplan@seattle.gov

Para sa dagdag na impormasyon, bumista sa:
seattle.gov/opcd/one-seattle-plan!

Upang makatanggap ng dokumentong ito sa ibang kahaliling format o wika, makipag-ugnayan sa oneseattlecompplan@seattle.gov para humiling ng matutuluyan 
para sa may kapansanan para sa isang event o pagpupulong, makipag-ugnayan sa oneseattlecompplan@seattle.gov sa iyong pinakamaagang pagkakataon.

!

Ano ang Ginagawa Namin Ngayon
• Kasalukuyang Mga Proyekto at Inisyatiba ng Seattle Parks & Recreation o Mga Parke at Libangan sa 

Seattle (SPR). !

• Pagpapatupad ng Estratehikong Plano ng SPR !

• Ang Outside Citywide Program ng Seattle !

• Programa sa Pamamahala ng Pampublikong Espasyo ng Kagawaran ng Transportasyon ng Seattle !

Pag-usapan Natin Ang Hinaharap

Paano natin gagawing mas nakakaengganyo at 
magagamit ang ating mga pampublikong espasyo?

Ano ang mga paraan na maaari nating pagbutihin 
ang koneksyon sa at sa pagitan ng mga parke at 

bukas na espasyo?

Paano mapapabuti ang mga pampublikong espasyo upang 
suportahan ang kalusugan ng kapaligiran at ng tao?

Paano makapagbibigay ang ating sistema ng pampublikong 
espasyo ng katatagan ng komunidad sa harap ng pagbabago 

ng klima?

Sa update ng Komprehensibong Plano na ito, tutuklasin namin ang mga estratehiya 
na nagpapalawak, nagkokonekta, nagpapahusay, at nagpapanatili ng network ng 
pampublikong espasyo ng Seattle. I-sentro namin ang pagkakapantay-pantay ng 
lahi sa aming trabaho upang suportahan ang kalusugan at kagalingan ng lahat ng 
mga komunidad sa aming lumalagong lungsod. Isasaalang-alang natin kung paano 
makakatulong ang pampublikong espasyo sa pagbibigay ng katatagan sa harap ng 
pagbabago ng klima. Titingnan din natin ang mga paraan na makakapaghatid tayo 
ng mga berdeng pagpapabuti sa mga kapitbahayan na madaling maapektuhan ng 
paglilipat sa mga paraan na sumusuporta sa katatagan ng komunidad.

Ano ang mga paraan kung paano makapagsilbi ang 
pampublikong espasyo sa mas maraming residente?

Anong mga uri ng aktibidad o kaganapan ang makakaakit sa 
mga tao na gumugol ng mas maraming oras sa labas?



PAGBABAGO NG KLIMA
Ang pagbabago ng klima ay nangyayari na ngayon, at ang mga epekto ay 
nakakasira sa ating komunidad. Mula sa nakakapawis na matinding kainitan at 
napakalaking apoy na sumasakal sa ating hangin, hanggang sa pagtaas ng dagat 
at matinding pagbaha sa mga kalsada, nararanasan ng Seattle ang mga epekto 
ng pagbabago ng klima. Tulad ng karamihan sa mga lungsod, nagsusumikap ang 
Seattle na pamahalaan ang mga mapaminsalang epekto na ito. Kasabay nito, dapat 
tayong kumilos na upang bawasan ang mga paglabas ng carbon na nag-aambag 
sa pagbabago ng klima sa hinaharap mula sa ating dalawang pinakamalaking 
mapagkukunan: transportasyon at mga gusali. 

Ang pagtugon sa ating mga layunin sa klima ay isa ring pagkakataon upang 
makalikha ng mga trabaho at isulong ang patas na transisyon tungo sa nababagong 
enerhiya sa pamamagitan ng pagbibigay-priyoridad sa mga pamumuhunan sa mga 
komunidad na pinakanapipinsala sa kasaysayan ng mga kawalan ng hustisya sa 
ekonomiya, lahi, at kapaligiran.

Ang mga emisyon ng greenhouse gas ng Seattle ay lumalala.

Pagbabago ng Klima sa Update ng Komprehensibong Plano
Ang Komprehensibong Plano ay magsasama ng mga bagong patakaran sa klima na 
nakatuon  
sa pagbabawas ng mga emisyon mula sa mga gusali at transportasyon, at 
ginagawang mas may kakayahan ang ating lungsod sa mga epekto ng pagbabago 
ng klima. Ang mga patakarang pangmatagalan ay maglalapit sa Seattle sa pagiging 
neutral sa carbon sa pagsapit ng 2050 at tutulong na bumuo ng lungsod na 
maaaring umunlad sa kabila ng pagtaas ng mga dagat, matinding kainitan, pagbaha 
at mas matinding bagyo. Ang Seattle ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa ating 
mga kasosyo upang maabot ang mga pamprobinsya, rehiyonal at pambuong 
estadong layunin.

Mga Pangunahing Isyu

2012
5183446

2014
5530378

2016
5584060

2018
5766042

Transportasyon

Mga Gusali

Industriya

Basura

Taon 
Sukatang tonelada ng CO2e

Pagbabawas ng Mga Emisyon Malapit sa Kalikasan na Trabaho Pagbagay  
at Katatagan ng Klima

Komprehensibong Plano ng One Seattle



Ipadala ang iyong mga komento sa:
oneseattlecompplan@seattle.gov

Para sa dagdag na impormasyon, bumista sa:
seattle.gov/opcd/one-seattle-plan!

Upang makatanggap ng dokumentong ito sa ibang kahaliling format o wika, makipag-ugnayan sa oneseattlecompplan@seattle.gov para humiling ng matutuluyan 
para sa may kapansanan para sa isang event o pagpupulong, makipag-ugnayan sa oneseattlecompplan@seattle.gov sa iyong pinakamaagang pagkakataon.

!

Ano ang Ginagawa Namin Ngayon
• Subaybayan ang mga emisyon ng greenhouse gas  !
• I-convert ang transportasyon sa malinis na enerhiya  !
• Bumuo ng mas makakapaligiran  "

• Iangkop ang mga pasilidad ng Lungsod  !
• Magplano para sa makatarungan at pantay na transisyon  

"

• Gawing hindi gaanong mahina sa mga epekto ng klima 
ang mga front line na komunidad  "

• I-map ang mga lugar na madaling maapektuhan ng mga 
natural na panganib na pinapalala ng pagbabago ng klima  
"

Pag-usapan Natin Ang Hinaharap

Ano ang pinaka ikinababahala mo 
tungkol sa pagbabago ng klima?

Ano pa ang pwede nating gawin upang bawasan ang mga 
emisyon ng greenhouse gas mula sa mga sasakyan at gusali?

Ano pa ang pwede nating gawin upang lumikha ng 
mga trabaho at pagkakataon sa transisyon sa zero na 

emisyon ng carbon?

Ano pa ang pwede nating gawin upang 
mapanatiling ligtas ang mga lugar at tao na pinaka-

madaling maapektuhan sa mga epekto ng klima 
(pagtaas ng lebel ng dagat, pagbaha, matinding init, 

atbp.)?



Komprehensibong Plano ng  Komprehensibong Plano ng  
One Seattle One Seattle 
Ginigitna ang pagkakapantay-pantay

!

Contact

OneSeattleCompPlan@seattle.gov

For more information

seattle.gov/opcd
@SeattleOPCD

Give feedback +  
learn more

fb.com/seattleopcd
instagram.com/seattleopcd

Tinutugon ang mga nakaraang pananakit
Ang kasaysayan ng pagpaplano sa Seattle ay namarkahan ng maka-rasistang paggamit 
ng lupain at mga polisiya ng pabahay at mga kinauugaliang gawain na siyang lumikha at 
pinairal ang pagbubukod at paghihiwalay ng mga tao sa larangan ng lahi, etnisidad, at 
antas sa lipunan. 

Itong nakilalang pag-uugali ng pagbubukod ay agad nagsimula nang makarating ang 
mga puting dayong namirmihan na may mga batas na ipinagbabawal kung sino ang may 

access at maaaring manirahan sa Seattle. Ang kaugaliang ito ay 
pinagpatuloy hanggang sa ika-20 century na may redlining na 
naglilimita sa mga taong may kulay na ma-access ang pautang sa 
pagbili ng tirahan, maging ang mga mapag-limitang paninindigan 
batay sa lahi. 

Ang epekto ng kasaysayang ito ay nananatiling matatanaw 
hanggang ngayon sa patuloy na pagbubukod at mga pagkakaiba-
iba. Ang likas na kinalabasan ng mga ito ay 
maspinalalakas ng kasalukuyang mga regulasyon sa 
paggamit ng lupain na nagdudulot ng limitasyon sa 
mga mapapakinabangang abot-kayang pabahay na 
maaaring piliin sa karamihan ng mga kapitbahayan.

Ang Komprehensibong Plano ng One Seattle ay ang 
ating pagkakataon upang magtala ng mas pantay na 
hinaharap ayon sa lahi. 

Alamin pa ang tunkgol sa kasaysayan ng 
pagdidiskrimina sa pagpaplano at mga kinaugalian 
sa paggamit ng lupain sa Seattle at kung papano 
namin ipinapagitna ang pagkakapantay-pantay sa 
Komprehensibong Plano ng One Seattle.

Pagsusulong ang pagkakapantay-pantay 
ng lahi

Upang masigurado na isinusulong ng plano ang pagkakapantay-pantay 
sa larangan ng lahi, ginagamit namin ang aming Racial Equity Toolkit, 
isang kataingian na madalas naming gamitin bilang bahagi ng Race 
and Social Justice Initiative ng Seattle. Bilang unang hakbang, aming 
kinilala at ibinalangkas ang mga kinalabasang pagkakapantay-pantay 
sa larangan ng lahi na aming sinisikap na maisagawa sa One Seattle 
Plan. Dapat gamitin din ng mga miyembro ng komunidad itong mga 
kinalabasang pagkakapantay-pantay sa larangan ng lahi na panagutin 
ang Lungsod na itoy isakatuparan habang aming kinukumpleto ang plano.

Humihingi kami ngayon ng mga puna mula sa komunidad sa mga 
balangkas na ito tungkol sa mga kinalabasang pagkakapantay-pantay 
sa larang ng lahi. Anong mga kinalabasang pagkakapantay-pantay sa 
larangan ng lahi ang aming dapat gamitin upang gabayan ang Plano? 
Ang input mula sa mga taong may kulay at ang mga organisasyon ng 
komunidad ay partikular na mahalaga. 

Alamin pa at kunin 
ang aming sarbey. 

Watch the video



TRANSPORTASYON
Saan ka man pupunta - kung sa trabaho o paaralan, pagbisita sa mga kaibigan, 
pagtakbo, pagpunta sa iyong lugar ng pagsamba, o hapunan - dapat mong magawa 
ito nang ligtas, mahusay, at abot-kaya.  

Higit pa sa pagpuno sa mga lubak at pagtulong sa mga bus at paghahatid ng 
kargamento na tumakbo sa oras, ang mga kawani ng Lungsod ay naglalagay din 
ng mga kalye, nag-aayos ng mga signal ng trapiko, lumikha ng mga kasiya-siyang 
pampublikong espasyo, at bumuo ng network ng mga bike lane at mga bangketa 
upang pagsilbihan ang mga tao sa lahat ng edad at kakayahan. 

Napakadalas, kapag binuo ang mga plano ng pamahalaan, hindi nila isinasama ang 
napakaraming tao, partikular na ang Itim, Katutubo, o bahagi ng komunidad na may 
kulay; mga taong LGBTQIA+; mga taong nabubuhay sa kahirapan; mga komunidad 
ng imigrante at mga taong hindi nagsasalita ng Ingles sa bahay; mga kabataan; 
matatanda; at mga taong may kapansanan. Habang binubuo namin ang aming 
kolektibong pananaw sa transportasyon, gusto naming marinig ang boses ng lahat 
at tiyaking natutugunan namin ang kanilang mga pangangailangan.

Transportasyon sa Update ng Komprehensibong Plano
Kasama sa Plano ang elemento ng transportasyon na naglalaman ng malawak 
na gabay sa patakaran para sa isang sistema ng transportasyon na nakakatugon 
sa mga pangangailangan sa kadaliang mapakilos ng lungsod at nagsusulong ng 
ating mga layunin sa klima, kaligtasan, at katarungan. Magpaplano kami para sa 
paglago sa buong Seattle sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga pagpapabuti upang 
makinabang sa paglalakad, pagbibisikleta, pagbibiyahe, at kadaliang kargamento. 
Ang Komprehensibong Plano ay ina-update kasabay ng Plano sa Transportasyon 
ng Seattle, na magbibigay ng higit pang mga detalye tungkol sa mga estratehiya 
at aksyon na aming gagawin upang matupad ang aming kolektibong pananaw sa 
transportasyon.

Komprehensibong Plano ng One Seattle

Mga Pangunahing Isyu

Paano Nagko-commute ang Mga 
Sambahayan ng Seattle

Access sa higit 
pang mga opsyon sa 

pagbibiyahe

Mga epekto ng 

klima

Pagkakapantay-
pantay sa 

Transportasyon

Kaligtasan ng 
Manlalakbay/
Bumibiyahe

Kotse 
59%

Bisiketa 
3%

Lakad 26%

Biyahe 12%



Ipadala ang iyong mga komento sa:
oneseattlecompplan@seattle.gov

Para sa dagdag na impormasyon, bumista sa:
seattle.gov/opcd/one-seattle-plan!

Upang makatanggap ng dokumentong ito sa ibang kahaliling format o wika, makipag-ugnayan sa oneseattlecompplan@seattle.gov para humiling ng matutuluyan 
para sa may kapansanan para sa isang event o pagpupulong, makipag-ugnayan sa oneseattlecompplan@seattle.gov sa iyong pinakamaagang pagkakataon.

!

Ano ang Ginagawa Namin Ngayon
• Plano sa Transportasyon ng Seattle ! – nagbibigay sa lahat ng access sa ligtas, 

mahusay, at abot-kayang mga opsyon.
• Maayos na Koordinasyon ng Pagbibiyahe ! – pagsusuri sa kapaligiran at 

pakikipag-ugnayan ng komunidad sa paligid ng mga bagong istasyon ng tren at 
mga lugar ng istasyon.

• Kasalukuyang mga proyekto at programa Seattle ! ay pinondohan sa bahagi 
ng inaprubahan ng botante Pataw para Ilipat ang Seattle ! 
at Pagsukat ng Pagbibiyahe sa Seattle !.

Pag-usapan Natin Ang Hinaharap

Anong mga hamon ang kinakaharap mo sa 
paglilibot sa lungsod?

Anong mga opsyon sa transportasyon ang 
makatutulong sa iyo na bawasan ang iyong mga 

pagbibiyahe sa pagmamaneho ng kotse?

Ano ang kailangan mo para maramdamang ligtas, 
komportable, at marangal, lumakad ka man, 

gumulong, nagbibisikleta, sumakay, o magmaneho?

Anong mga hakbang ang maaaring gawin ng 
Lungsod upang 

magbigay ng mas pantay 
na mga opsyon sa transportasyon para sa lahat?



PANG-EKONOMIYANG PAG-UNLAD
Ang Seattle ay ang sentro ng ekonomiya ng Puget Sound at isang nangungunang 
West Coast hub para sa malikhaing ekonomiya. Ang maritime, industriyal, 
teknolohiya, aerospace, pandaigdigang kalusugan, at iba pang mga sektor ay 
inaasahang magtutulak ng pagtaas ng trabaho sa mga darating na taon. Ang 
aming sari-saring ekonomiya ay tumutulong sa amin na malampasan ang mga 
kamakailang pagbagsak, kabilang ang pandaigdigang pandemya at ang Malaking 
Pag-urong. 

Ang Lungsod ay patuloy na makikipagtulungan sa mga employer, paaralan, at 
iba pa upang bumuo ng mga bagong pagkakataon para sa mga manggagawang 
naghahangad na buuin ang kanilang mga kasanayang kailangan upang ma-access 
ang mga trabahong may sahod sa pamilya. Nais naming palakihin ang aming mga 
suporta para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo at maunlad na distrito ng 
negosyo sa kapitbahayan. Ang suporta ng lungsod para sa mga organisasyon ng 
sining ay kritikal din para sa pang-ekonomiyang pag-unlad at kultural na buhay 
ng lungsod. Sinisikap naming palawakin ang patas na access para sa lahat sa mga 
trabaho at mga pagkakataon sa negosyo, ngayon at sa hinaharap.

Pang-ekonomiyang Pag-unlad sa Komprehensibong Plano
Ang elemento ng Pang-ekonomiyang Pag-unlad ay magdidirekta sa mga patakaran 
ng Lungsod na may kaugnayan sa pag-unlad ng mga manggagawa, pagsuporta 
at pagpapalago ng mga distritong komersyal ng kapitbahayan, pagpapanatili ng 
isang malusog na klima para sa lumalago at umuusbong na mga industriya, at 
pagsuporta sa mapagkumpitensyang kalamangan ng Lungsod sa pang-industriya 
at maritime na sektor. Ang pag-update ay magsasama ng mga patakaran upang 
matiyak ang patas na access sa mga karera sa pamumuhay na may suweldo para 
sa lahat ng mga residente, at partikular na ang aming mga komunidad ng BIPOC 
na hindi pantay na nagbahagi sa mga benepisyo ng lumalagong ekonomiya ng 
Seattle.

Mga Pangunahing Isyu

Komprehensibong Plano ng One Seattle

Suporta para sa mga sining 
at pangkulturang organisasyon

Suporta para sa mga pangunahing 
sektor 

ng industriya na magiging 
mapagkukunan  

ng paglago ng ekonomiya

Patas na access sa mga trabaho 
at pang-ekonomiyang pagkakataon 

para sa maliliit na negosyo

Mga bagong pagkakataon para 
sa pagsasanay sa trabaho 

upang magbukas ng mga pinto sa 
mga karerang may suweldo



Ipadala ang iyong mga komento sa:
oneseattlecompplan@seattle.gov

Para sa dagdag na impormasyon, bumista sa:
seattle.gov/opcd/one-seattle-plan!

Upang makatanggap ng dokumentong ito sa ibang kahaliling format o wika, makipag-ugnayan sa oneseattlecompplan@seattle.gov para humiling ng matutuluyan 
para sa may kapansanan para sa isang event o pagpupulong, makipag-ugnayan sa oneseattlecompplan@seattle.gov sa iyong pinakamaagang pagkakataon.

!

Ano ang Ginagawa Namin Ngayon
• Ang Pang-industriya at Maritime na Estaratehiya ng Seattle  !

• Pagiging Abot-kaya ng Komersyal  !

• Pagpapaunlad ng Lakas ng Trabaho  !

• Pagsuporta sa mga Negosyo sa Kapitbahayan  !

• Pangunahing Suporta sa Industriya  !

Pag-usapan Natin Ang Hinaharap

Paano natin pinakamahusay na masisiguro 
ang patas na access sa mga trabaho?

Paano sasagana at uunlad ang mga 
negosyo sa distrito ng buong mga 

kapitbahayan ng Seattle?

Paano tayo makakadisenyo ng mga programa sa 
pagsasanay sa trabaho upang matulungan ang mga 

residente na ma-access ang mga karera?




