Kế Hoạch Di Chuyển Linh Hoạt Chiến Lược Là Gì?
Greater New Orleans đang thay đổi. Cơ Quan Quản Lý Vận Chuyển Khu Vực (RTA) đang xây dựng
Kế Hoạch Di Chuyển Linh Hoạt Chiến Lược, kế hoạch này sẽ thiết lập tầm nhìn, mục tiêu và lộ trình
cho phương tiện vận chuyển công cộng tại thành phố và khu vực trong 20 năm tới. Quá trình này sẽ
bao gồm thu thập thông tin phản hồi từ công chúng, hành khách và nhiều nhóm liên quan. Kế hoạch
này sẽ hoàn thành chậm nhất vào cuối năm 2017 và là một phần trong cam kết lớn hơn của RTA về
sự bình đẳng và quyền tiếp cận dành cho tất cả mọi người, cũng như dịch vụ và hiệu suất xuất sắc.

LẮNG NGHE VÀ
HỌC HỎI
Các cuộc trò chuyện tại
cộng đồng về các nhu cầu,
mục tiêu và biện pháp đo
lường thành công
(Tháng 1 – Tháng 3, 2017)

KHÁM PHÁ CƠ
HỘI

ĐẶT RA TẦM
NHÌN
Cập nhật về Sứ Mệnh, Tầm
Nhìn và các Mục Tiêu của RTA;
xác định các chiến lược để đạt
được các mục tiêu này và cách
thức để đo lường sự tiến bộ
(Tháng 4 – Tháng 7, 2017)

Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu
và các nhu cầu di chuyển linh
hoạt luôn thay đổi; chia sẻ
thông tin về những đổi mới và
các lựa chọn mới xuất hiện
(Tháng 3 – Tháng 4, 2017)

Chia Sẻ Tiếng Nói
của Quý Vị
Tìm hiểu về các sự kiện thu hút
sự tham gia của công chúng sắp
tới và xem xét thông tin dự án
khi có sẵn bằng cách truy cập:

www.norta.com/about/strategicplan
KẾ HOẠCH DI
CHUYỂN LINH
HOẠT CHIẾN LƯỢC

ĐÁNH GIÁ CÁC
LỰA CHỌN
Đánh giá các gói chiến
lược di chuyển linh hoạt
thay thế; đánh giá việc cân
nhắc các lựa chọn và các
cơ hội
(Tháng 8 – Tháng 9, 2017)

Dự thảo kế hoạch đề xuất
để có được khu vực New
Orleans bền vững, công
bằng và sôi động
(Tháng 9 – Tháng 12, 2017)
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