
Ang programa ng Kabahaging Lugar (Shared Spaces) ng San Francisco ay nilikha para sa mga negosyo at organisasyon 
ng kapitbahayan upang makapagbigay ng mga serbisyo sa labas ng mga gusali na ligtas sa panahon ng pandemya ng 
COVID-19. Magiging permanente ang programang ito na pang-emerhensiya kapag natapos na ang pandemya, at lahat 
ng nagpapatakbo (sponsor) ng Shared Spaces na gustong manatili sa programa ay may responsibilidad sa pagtiyak na 
nakakatugon ang kanilang proyekto sa mga alituntunin. Ang Lungsod ay naglaan ng mga gawad sa pagbabayad upang 
gawing ligtas at madaling puntahan (accessible) ang mga Kabahaging Lugar (Shared Spaces).

Natutugunan ba ng inyong  Kabahaging Lugar (Shared Space) ang mga pan-
gunahing pangangailangan na ito?

Maglaan ng sapat na 
madadaanan (access) 
para sa mga tutugon sa 
emergensiya (emergency 
responders) at ng kanilang 
mga kagamitan tulad ng  
puwang na 3 talampakan (3-
foot gap) na bukas pahalang 
at bukas sa kalangitan 
(vertical clearance), at 
natatangal na rehas. 

Magbigay ng malinaw at bukas sa 
pagtanaw (sightline) papaloob sa 
mga Kabahaging Lugar (Shared 
Space) . Hindi ka maaaring gumamit 
ng bakod na hindi bukas sa pagtanaw 
(opaque) na 42 pulgada sa itaas 
ng lupa. Tiyaking nakikita ang mga 
numero ng inyong address ng kalye 
mula sa gilid ng parklet na nakaharap 
sa kalye na hindi bababa sa 4 na 
pulgadang taas ang mga titik. 

Iwasan ang pagbaha sa 
panahon ng malalakas 
na ulan sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng hindi 
bababa na 6-pulgada ang 
lapad at 6-pulgada ang 
taas na lugar kung saan 
makadadaloy ang tubig 
ulan sa kahabaan  ng gilid 
ng bangketa.

Maglagay ng mga diverters o gabay 
upang matulungan ang mga taong 
bulag o mahina ang paningin na 
maunawaan at matuntun ang 
madadaanan sa espasyo sa kanilang 
paligid. 

Maglagay ng rubber 
wheel stop, soft-hit post, 
at refl ective tape ayon sa 
ipinag uutos sa Shared 
Spaces Manual.

Tiyakin na malinaw at madaling 
makita ang mga tawiran, 
mga kanto ng kalye, at mga 
stop sign sa pamamagitan ng 
pagpapanatili ng puwang na 
hindi bababa sa 20 talampakan 
kapag ang sasakyan ay 
papadating na intersection at 
8 talampakan naman kapag 
papalabas mula sa intersection.

Kung mayroon kang kabahaging 
lugar na nasa loob ng parking 
lane, tiyaking matatag at 
matibay ang iyong binakurang 
lugar (enclosure), istraktura, o 
platform. Gumamit ng matibay na 
materyales na makakayanan ang 
iba’t-ibang panahon sa labas. 

Ligtas ba at madaling makapasok (o 
maa-access) ba ang iyong Kabaha-
ging Lugar (Shared Space)?
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sf.gov/sharedspaces 

Mga Dagdag kaalaman! 

NG KURYENTE

ACCESS

SIDEWALK 

AT MGA MATERYAL

(DIVERTERS)

TRAPIKO
KALIGTASAN NG 
TRAPIKO



Proseso ng Aplikasyon 
sa Compliance Grant:

1. Suriin kung kwalipikado ka para sa pondong gawad 
(grant).  

• Dapat ay nagpapatakbo ka na ng kabahaging lugar 
(Shared Space) at nagnanais na mag-apply para sa 
isang permanenteng permit ng Shared Spaces.

2. Sabihin sa amin kung paano mo gagamitin ang 
pondong gawad (grant). �

• Kapag nag-apply ka para sa isang grant, 
ipapahiwatig mo kung anong mga pagbabago o 
pagpapabuti ang binabalak mong gawin.

• Ang iyong pinagbuting espasyo ay dapat na 
sumusunod sa itinatag na mga alituntunin upang 
makakuha ng gawad (grant). Suriin ang listahan ng 
mga pangunahing kinakailangan na nasa kabilang 
panig ng fl yer na ito, pati na rin sa Shared Spaces 
Manual. 

3. Mag-apply para sa isang gawad (grant). Punan ang 
isang aplikasyon sa aming website.

4. Notisya ng award. Kung napili ka para sa award, 
makatatanggap ka ng email mula sa Programa.

5. Gawin ang mga trabaho. Kumpletuhin ang anumang 
mga proyektong kailangang gawin upang makatupad 
ang iyong Shared Space sa mga alituntunin.

6. Ang pagawad ng grant ay maaari ding mangailangan 
ng inspeksyon ng anumang gawaing natapos mo para 
makatupad ang iyong proyekto sa mga pinakabagong 
alituntunin ng Shared Spaces.    

7. Ipunin ang iyong mga pansuportang dokumento. �

• I-scan ang mga resibo at invoice

• Kumpletuhin at lagdaan ang isang W9

8. Isumite ang iyong mga pansuportang dokumento 
o materyales. Kung ikaw ang mapili, mag-iemail 
kami sa iyo ng isang link upang magsumite ng mga 
kinakailangang dokumento o materyales. Dapat mong 
isumite ang mga materyales na iyong nakalap sa 
Hakbang na ika 7.

9. Tanggapin ang iyong grant.

Ang Lungsod ay naglalaan ng mga gawad na hanggang 
$2,500 para sa mga nagpapatakbo ng mga Kabahaging 
Lugar upang ang kanilang Shared Spaces ay makatutupad 
sa mga alituntunin para sa kaligtasan at accessibility nito:

sf.gov/shared-spaces-manual

Dapat ka nang nagpapatakbo ng Shared Space at 
naglalayong mag-apply para sa permanenteng permit ng 
Shared Spaces.
Uunahin namin ang mga aplikante sa pondong gawad 
batay sa mga sumusunod:

• Nasa mga lugar na matinding tinamaan ng pandemya 
ng COVID-19 na may mataas na bilang ng mga kaso at 
pagkamatay sanhi ng COVID 

• Nasa mga priyoridad na heograpiya  batay sa Mga Lugar 
na kung saan nanduon ang mga mahihinang residente 
(tulad ng tinukoy ng SF DPH)

• Nasa Mga Distritong Pangkultura at/o nakarehistro 
bilang mga legacy na negosyo

• Mas mababa sa $2.5M sa kabuuang mga resibo sa 
huling naiulat na taon ng buwis

• Hindi pa nakakatanggap ng mga gawad sa 
pamamagitan ng iba pang mga programang gawad ng 
Lungsod tulad ng SF Shines

Maaaring gamitin ang mga pondong gawad para sa mga 
materyales o propesyonal na serbisyo. 

Bago ibalik ang iyong ginastos, dapat mong kumpletuhin 
ang lahat ng mga trabaho o gawain para makatupad 
sa mga pangangailangan upang makuha ang iyong 
permanenteng permit sa Shared Space. Ang mga pondong 
gawad ay dapat makatulong na mabawi ang mga ginastos 
upang ang iyong Shared Space ay tumutupad sa mga 
alituntunin. Kailangan kang magbigay ng dokumentasyon 
ng mga natapos na trabaho (tulad ng mga resibo at 
invoice) upang matanggap ang iyong pondong gawad 
(grant).

Para sa dagdag kaalaman at mag-apply, bisitahin ang
sf.gov/shared-spaces-equity 

ika-30 ng 
Abril 
2022

Para makakuha ng  pondong 
gawad (grant), dapat kang 
mag-apply bago ang: 

Kumuha ng Tulong!
Mag-apply para sa Compliance Grant dito: 
sf.gov/step-by-step/get-help-paying-
your-shared-space-improvements

Kumuha ng tulong sa pag-
babayad ng inyong gastusin 
sa pagsasaayos at pagpapa-
husay sa inyong Kabahaging 
Lugar (Shared Space) 

SF.gov/SharedSpaces


