Suriin ang
mga
Basehan

Ang Transit on the Move ay maikling saklaw na plano para sa Munisipyo ng
Anchorage. Ang planong ito ay gagawa ng mga rekomendasyon na inaasahan sa ibabaw ng susunod na tatlo hanggang limang taon.

Noong Oktubre ng 2017, ang People Mover ay gumawa ng mga pagbabago sa
sistema ng bus. Ang serbisyo ay inilipat mula sa isang madalang na sistema na
priyoridad ang nasasaklaw sa ibabaw ng pampasahero tungo sa mas tuwiran at
madalas na serbisyo.
Ngayon na naisagawa na natin ang bagong sistema, titingnan natin lahat ng mga
datos upang makita kung ano ang gumagana at hindi.

Taglamig 2018

Saklaw ng
Proyekto

Taglagas 2018

Munisipyo ng Anchorage
Maikling Saklaw na Plano
sa Pagbibiyahe

mga Pagpapahalaga,
&
mga Hinahangad

Gagamitin natin ang mga datos upang magkaroon ng mga pag-uusap sa komunidad at
tumulong na maitatag ang patutunguhan pamula rito. Gusto namin marinig mula sa inyo.
Ang planong itoy ay tutulong upang mapagpasyahan kung ano ang susunod; kung saan
kami dapat magdagdag o magbago ng serbisyo at kung papaano namin mapapabuti ang
sistema?
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◆ Kailangan ba natin magdagdag ng isang bagong ruta?
Luminang
ng
Listahan ng
Proyekto

◆ Kailangan ba natin magbago ng isang pagkakahanay ng ruta?
◆ Kailangan ba natin baguhin ang oras ng simula at wakas para sa karaniwang araw at/o katapusan ng linggong biyahe?
◆ Kailangan ba natin baguhin ang isang dalas ng ruta?

Tag-araw 2019

Itatag ang mga
Pangangailangan,

Tagsibol 2019
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Unahin ang
mga Proyekto

Ang layunin ng planong ito ay upang makapagrekomenda ng isang listahan ng
panghinaharap na pag-aayos ng sistema na nakaranggo sa prioridad.
Titingnan ng planong ito ang mga naibahaging pagkakataon sa lahat ng tatlong
mga serbisyo.

◆ People Mover

◆ AnchorRIDES

◆ RideShare
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Aprobahan
ang Plano

Ang dagdag na serbisyo ay nakadepende sa dagdag na pondo. Kapag ang
plano ay naaprobahan, ang mga proyekto ay mag-aantay ng siniguradong
pondo.

Taglamig 2019
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