
MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH LÀ GÌ?

GCT đang bắt tay vào một trong những hệ thống toàn diện đánh giá đầu tiên, Kết Nối Gwinnett: Kế Hoạch Vận Chuyển (Connect 
Gwinnett: Transit Plan). Nhóm lập kế hoạch đang xem xét dịch vụ tuyến đường cố định và dịch vụ chuyên chở cho người tàn tật và 
xây dựng một kế hoạch cho các khuyến nghị ngắn, trung và dài hạn.

CÔNG CHÚNG THAM GIA BẰNG CÁCH NÀO?

Hãy vào trang web www.ConnectGwinnettTransit.com 

TẠI SAO CHÚNG TA LÀM KẾ HOẠCH NÀY?

Năm 2001, khi Gwinnett County Transit (GCT) được thành lập, vào thời điểm này trong quận chỉ có dưới 600.000 cư dân. Hiện tại, 
với hơn 900.000 người, Gwinnett dự kiến sẽ là quận lớn nhất và có thể là quận đa dạng nhất trong tiểu bang vào năm 2040. Và 
trong khi dân số tiếp tục tăng lên, số lượng việc làm sẽ vượt quá 500.000, điều này phản ánh rằng Gwinnett không còn là một khu 
phòng ngủ ngoại ô nữa.

Khuôn mặt luôn thay đổi của quận Gwinnett có nghĩa là cần nhiều nhu cầu vận chuyển hơn. Một số công chúng cần phương tiện 
giao thông công cộng để hoàn thành các công việc cần thiết hàng ngày của họ như đi làm và đi mua sắm. Những người khác cảm 
kích về cách “đi một chuyến” (one-seat ride) để đi đến các trung tâm việc làm quan trọng và cũng để giảm bớt sự căng thẳng khi 
lái xe vào giờ cao điểm. Đa số sẽ cân nhắc giữa các lựa chọn vận chuyển, nếu nó có thật hiệu quả hơn và cạnh tranh được với các 
chuyến di chuyển bằng xe riêng của họ.

t LỊCH TRÌNH CHO QUY HOẠCH RA SAO?

Giai đoạn đầu của công việc tiếp cận cộng đồng sẽ gắn liền với sự phát triển tầm nhìn và các ưu tiên của kế hoạch; hiểu biết về điều 
kiện hiện tại; xác định nhu cầu vận chuyển và các lựa chọn có thể khác. Nhóm đã tham dự gần 20 cuộc họp cộng đồng, đã tổ chức 
chuyến đi xe buýt vào Thứ Bảy đến 12 địa điểm trong toàn quận, đã mời các nơi liên quan tham dự 7 nhóm họp tiêu điểm, thông báo 
khảo sát trên mạng và trên giấy cho hơn 3.600 người.

Sau khi phát triển một danh sách các khuyến nghị có thể thực hiện, nhóm sẽ thu thập các góp ý của công chúng về kế hoạch. Điều 
này sẽ bao gồm một loạt các cuộc họp cộng đồng mới, một cuộc khảo sát trên mạng và điện thoại mới, và 6 cuộc họp công cộng khác 
trong toàn quận. Kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I hoặc quý II của năm 2018.
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