
Ano ang US50/South Shore Community 
Revitalization Project?
Ito ay isang proyektong pang-
transportasyon  sa U.S. Highway 50 sa 
pagitan ng Nevada SR207 sa Stateline 
(malapit sa Edgewood Tahoe Golf Course) 
at Pioneer Trail sa South Lake Tahoe, 
CA. Ang panukalang planong ito ay 
upang palitan ang kasalukuyang ruta na 
dumadaloy sa kalagitnaan ng lugar ng 
pang-kalakal para maging tatlong-hanay ng 
kalyeng lokal. Aayusin din ng proyektong 
ito ang US50, sumusunod sa Lake Park 
East mula sa interseksyon ng Nevada sa 
tabi ng bulubundukin (Timog-Silangan) 
ng kalagitnaan ng lugar ng pang-kalakal 
(sa likod ng MontBleu at Harrah’s). 
Paglampas sa mga casinos, itutuloy ang 
pag-aayos sa likod (Timog) ng Heavenly 
Village Center (Raley’s Shopping Center at 
dating Crescent V), at sa bagong bahagi 
sa pagitan ng Fern at Echo Roads. Muling 
pagsasamahin nito ang dating US 50 
at Pioneer Trail. Ang pagbabagong ito 
ay magbibigay ng dalawang hanay ng 
kalsada sa magkabilaang direksyon na may 
kasamang kalyeng pang-kaliwa sa mga 
intersekyon at papasok sa mga lugar ng 
pang-kalakal.

Bakit kailangan ang proyektong ito?
Ang mga tiyak na benepisyo ng proyektong 
ito ay ang kasiguruhang pang-kaligtasan 
at pagpapabuti ng kapaligiran, masiglang 
ekonomiya at magandang karanasang pang 
trapiko ng komunidad at mga panauhin. 
Ito ay magiging bahagi ng pinagsamang 

sistemang pang-transportasyon na 
epektibong mag-uugnay sa lahat ng parte 
ng South Shore. Ito ay magpapahintulot 
ng pagbabago sa lugar ng Stateline para 
sa epektibong daloy ng trapiko ng mga 
taong lokal at mga panauhin, mas mabuting 
kaugnayan at kaganapan, mas maikling 
oras sa pagbi-biyahe at pagbabawas ng 
usok ng mga sasakyan. 

Ano ang mga epekto ng proyekto sa mga 
residente ng lugar na ito?
Ang pagsasa-ayos ng US50 ay 
mangangailangang makakuha ng tamang-
daan sa mga pribadong lugar na malapit sa 
Pioneer Trail at lupaing pag-aari ng Estado 
mula sa Van Sickle Bi-State Park sa tabi ng 
Lake Parkway at Montreal Road, kasama 
ang mga nakatayong bahayan at negosyo 
sa Timog-Kanluran ng The Village Center.

Ang mga epekto ng proyektong ito sa mga 
lugar na maaapektuhan ay may malaking 
kahalagahan. Ang paglilipat ay hindi madali 
at maaaring maging sanhi ng pagkabahala 
at kawalan ng katiyakan. Habang ang 
pang-matagalang benepisyo ng proyektong 
ito ay makabubuti para sa lahat ng mga 
naninirahan at bumibisita sa lugar na ito, 
ang agarang epekto ay ayon sa pang-
sariling katangian.

Ang mga kinatawan ay matatagpuan sa 
lugar, sa pagsunod sa mga itinatag na 
Pambansang alituntunin at batas, para 
protektahan at tulungan ang bawat taong 
naapektuhan ng proyektong ito. Ang 

TTD ay may plano na punan ang mga 
pagsisikap at kung mangyayari ay hihigitan 
ang mga kinakailangang gawin. Kasama 
nito ang personal na mga pagpu-pulong 
at pagtatalaga ng isang tao na makikipag-
ugnayan sa kumunidad at mangangasiwa 
sa pagbibigay ng impormasyon at maayos 
na kumunikasyon. Ang numero ng 
telepono - 775.589.5500 at e-mail address 
- relocation@us50revitalization.org - ay 
nakatalaga para sa mga katanungan, at 
nangangakong magbibigay ng kasagutan 
sa pagitan ng 24 hanggang 72 oras. 
Ang nakalimbag na mga impormasyon 
tungkol sa mga pinakabagong balita, mga 
posibilidad at pagkakataon, ay ihahayag sa 
Ingles, Espanyol at Tagalog.

Gaano karaming residente ang 
maapektuhan?
Ang proyektong ito ay makaka-apekto sa 
mangilang nakatayong istraktura/gusali. 
Halos 75 na lumang gusali ang maaaring 
sakupin kapag ang ikalawa o ikatlong 
alternatibo ang mapipili. 

Ano ang uri ng pabahay ang mailalaan 
para sa mga apektadong residente?
Maaaring mapasama sa planong paglilipat 
ang pabahay na ganap na inayos o 
kapalit na pabahay na maihahambing 
sa kundisyon, laki at halaga ng lugar. At 
bukod dito, ang City of South Lake Tahoe 
sa ngayon ay may mga lugar na maaaring 
gamitin para sa pagpapatayo ng pabahay 
kung kakailanganin para sa proyektong ito. 
Habang ang pabahay ay iminumungkahi, 
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ang ibang residente ay maaaring 
magpasya na lumipat sa kanilang 
kagustuhan.

Sa ilalim ng Uniform Relocation Assistance 
and Real Property Acquisition Policies 
Act of 1970, bilang susugan, ang mga 
kinatawan na may karanasan sa paglilipat 
ay makikipag-pulong sa pinuno ng 
bawat sambahayan upang matukoy ang 
mga partikular na pangangailangan at 
kahambing ng sukat. Kasunod ng pag-
apruba ng proyekto, ang mga bagay 
na katulad ng laki ng pamilya, lugar ng 
trabaho, transportasyong pam-publiko, 
paaralan, libangan, pamimili at mga 
kaibigan ay isasaalang-alang sa pagtukoy 
ng bagong lugar ng tirahan para sa mga 
apektadong nagmamay-ari ng tahanan.

Kailan kailangang maglipat ang mga 
residente?
Dahil sa ang proyektong ito ay binubuo 
pa at ang epekto sa kapaligiran ay pinag-
aaralan sa kasalukuyan, ang takdang 
petsa ng konstruksyon ay hindi pa 
natutukoy. Gayunpaman, ang pinaka-
maagang paglilipat ng mga residente ay 
maaaring umpisahan sa Tag-init ng 2014. 
Ating tandaan na ang pormal na pagkuha 

ng ari-arian ay mangyayari lamang kapag 
ang dokumentong pang-kapaligiran ay na-
aprubahan na.

Ang pampublikong opinyon ay 
isinasagawa sa kasalukuyan at ang mga 
opinyon ay hinihiling na matanggap sa 
Ika-16 ng Disyembre 2011. Gayunpaman, 
ang mga opinyon ay maaaring tanggapin 
sa buong panahon ng pag-susuri ng 
kapaligiran. Ang mga opinyon o komento 
ay maaaring ipadala kay Alfred Knotts, 
TTD Project Manager, sa aknotts@
tahoetransportation.org o suggestions@
us50revitalization.org.

Ano ang mangyayari sa mga 
apektadong negosyo?
Ayon sa Pambansang Batas, ang mga 
nagmamay-ari ng mga lugar na pang-
kalakal ay may kaparatan sa kabayaran na 
katumbas o higit sa kasalukuyang halaga 
ng kanyang pag-aari. Itong Pambansang 
Batas na ito ay naaayon rin para sa mga 
manliliban na may-ari ng lugar na pang-
kalakal. Ang impormasyong nauukol 
sa bagay na ito ay makikita sa www.
tahoetransportation.org sa nalalapit na 
panahon.

Ang TTD ay nakikipag-ugnayan sa 
mga kumpanya at organisasyon 
upang makapagbigay ng tulong 
at impormasyon tungkol sa mga 
bakanteng lugar na maaaring paglipatan 
ng mga nangungupahan ng gusali o 
establecimiento.

Karagdagang Impormasyon
Para sa mga katanungan tungkol sa 
proseso ng paglipat, makipag-ugnayan 
sa mga kinatawan ng TTD sa relocation@
us50revitalization.org 

Para sa mga katanungan tungkol sa 
proyektong ito, makipag-ugnayan 
sa Tahoe Transportation District sa 
suggestions@us50revitalization.org o 
tumawag sa 775.589.5500

Connecting our Communities

PO Box 499, Zephyr Cove, NV 89448
TahoeTransportation.org 775.589.5500


