
SA HUNYO 7

ANG TRANSIT (PAGHAHATID) AY NASA BALOTA
ITO ANG KAILANGAN NINYONG MALAMAN

ORAS NG PAGLALAKBAY HINDI MABISANG MGA SISTEMA NG TRANSIT

Ang mga tao sa GTA ay nakakaranas ng   
makabuluhang mas matagal na oras sa pagbibiyahe 
kaysa sa pambansang pamantayan. Ang oras ng 
pagbibiyahe ay nadagdagan ng karaniwang 1 minuto 
at 12 segundo mula noong 2011. Ang mga nakatira 
sa Toronto ay nagbibiyahe ng humigit-kumulang 
ng 67 minuto araw-araw, habang ang mga nasa 
Oshawa at Barrie ay nagbibiyahe ng humigit-
kumulang ng 64 minuto at 59 minuto, nang 
naaalinsunod.

Sa labas ng Toronto, ang mga munisipyo ay may mas 
mababang mga halagahan ng mga sumasakay ng transit. 
Ito ay dahil ang kanilang mga lokal na sistema ng 
paghahatid ay hindi tumutugon sa mga pangangailangan 
sa pagbibiyahe ng mga lokal na residente. Ang mga 
mahusay na pagpipilian sa pagbibiyahe ay nakakagawa 
ng isang malaking pagkakaiba para sa mga taong 
mababa ang kita. Halimbawa, ang isang mahusay na 
sistema ng pagbibiyahe ay nagpapahintulot sa isang 
nag-iisang magulang na may mababang kita na may 
isang sanggol na makilahok sa isang programa sa sentro 
ng komunidad. Kung gusto natin na mas maraming 
taong nagbibiyahe ng mas mahusay sa lahat
ng mga munisipyo sa Ontario, ang lahat 
ay dapat magkaroon ng magandang 
mga pagpipilian sa pagbibiyahe. Ang 
Pamahalaan ng Ontario ay maaaring 
makatulong sa pagbibigay ng mas 
mahusay na mga lokal na serbisyo 
sa pagbibiyahe para sa lahat ng 
mga pasahero. 

ANG PAMAHALAAN NG ONTARIO AY PATULOY NAGKAKAROON NG MGA 
PROBLEMA SA PAGPAPABUTI NG MGA SERBISYO NG TRANSIT UPANG MATUGUNAN 
ANG PANGANGAILANGAN NG POPULASYON. ANG ATING PINAKAMALAKING ISYU 
NG TRANSIT SA GREATER TORONTO AREA [GTA] AY ANG HINDI SAPAT NA LOKAL 

NA MGA SERBISYO NG PAGHAHATID.  
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MADALAS NA MGA ITINATANONG

BAKIT MAHALAGA ANG PINABUTING LOKAL NA 
PAGBIBIYAHE ?

Ang mga hindi makapagmaneho o makabili ng sasakyan 
ay umaasa sa mga lokal na mga serbisyo sa pagbibiyahe. 
Ang mga magulang ng mga bata, estudyante, at mga 
matatandang tao ay umaasa sa transit. Ang abot-
kaya, mahusay, at magagamit na lokal na transit ay 
makakatulong sa lahat ng mga taga-Ontario na
manatiling konektado sa kanilang mga komunidad.

Ang mabuting lokal na transit ay tumutulong din sa 
ekonomiya, binabawasan ang trapiko, at mas mainam 
para sa kapaligiran. Halimbawa, binabawasan ng transit 
ang mga gastos sa sasakyan para sa mga sambahayan 
ng Canada sa pamamagitan ng humigit-kumulang na 
$5 bilyon bawa’t taon. Binabawasan din nito ang mga 
gastos ng mga banggaan ng halos $2.5 bilyon taun-taon 
at tumutulong sa pagbabawas sa taunang greenhouse na 
paglabas ng gas ng 2.4 milyong tonelada bawa’t taon.

ANO ANG HINDI PINOPONDOHAN MULA SA $4.04 
BILYONG PANGAKO NG LALAWIGAN PARA SA 
PAGPAPALAWAKI NG TORONTO TRANSIT?

Ang bagong anunsyo ng pagpopondo mula sa lalawigan 
ay para sa mga bagong proyekto lamang. Ang Toronto 
Transit Commission [TTC] ay nangangailangan pa rin 

ng tulong sa pagpapabuti ng mga umiiral na serbisyo. 
Ang mga pinabuting badyet para sa mga gastos sa 
pagpapatakbo upang ayusin ang mga hindi maaasahang 
mga serbisyo, mga hindi abot-kayang pamasahe, 
at ang pagsisiksikan ay lahat kailangan. Ang TTC ay 
nangangailangan ng $2.7 bilyon upang maabot ang 
kanilang nilalayong $9.2 bilyon para sa pagpapanatili 
ng kasalukuyang sistema at pagkukumpleto ng mga 
pagpapabuti sa paggamit, kabilang ang mga bagong 
sasakyan para sa mga taong may mga kapansanan.

ANONG DEPARTAMENTO NG PAMAHALAAN AY 
MAY PANANAGUTAN PARA SA MGA SERBISYO NG 
PAGBIBIYAHE?

Sa kasaysayan, ang pagpopondo ng lalawigan ay dating 
pinakamalaking mapagkukunan ng mga pondo para sa 
mga lokal na serbisyo sa pagbibiyahe. Gayunpaman, sa 
pagitan ng 1992 at 1999, ang pagpopondo ng lalawigan 
para sa transit ay bumaba. Noong 1999, ang lahat ng 
pagpopondo para sa transit ay naging responsibilidad 
ng munisipalidad. Halimbawa, ang mga pasaherong 
nagbabayad ng pamasahe at ang Lungsod ng Toronto ay 
nagtutustos ng mga gastos sa pagpapatakbo ng TTC. Ang 
TTC ay ang pinakakaunting sinusuportahang sistema sa 
pagbibiyahe sa Hilagang Amerika.

SA HUNYO 7
BUMOTO SA HALALAN NG PROBINSYA NG 

ONTARIO PARA SA MAS MABUTING TRANSIT

$170
MILYON

UPANG ITAYO 
ANG BAGONG 
LONDON BUS 
RAPID TRANSIT 
NA SISTEMA.

SA NGAYON, ITO ANG GINAGAWA
Noong 2018, ang pamahalaang panlalawigan ay nag-anunsyo ng bagong pagpopondo para sa pagpapalawak ng 
transit sa maraming munisipyo ng Ontario. Halimbawa, ang Pamahalaan ng Ontario ay namumuhunan ng $170 milyon 
upang maitayo ang bagong London Bus Rapid Transit na sIstema. Gayundin, ang lalawigan ay nagkaloob ng $4.04 
bilyon para sa pagpapalawak ng transit sa Toronto.



MADALAS NA MGA ITINATANONG

SA HUNYO 7
BUMOTO SA HALALAN NG PROBINSYA NG ONTA-

RIO PARA SA MAS MABUTING TRANSIT

UPANG MALAMAN NANG HIGIT PA TUNGKOL SA KUNG ANO ANG NASA BALOTA, 
BISITAHIN ANG APATHYISBORING.COM

MGA KATANUNGAN NA ITANONG SA IYONG 
KANDIDATO

+ Paano tutulong saklawan ng iyong partido ang mga gastos sa 
pagpapatakbo ng mga lokal na serbisyo sa pagbibiyahe sa lahat 
ng mga munisipyo ng Ontario?

+ Ano ang mga estratehiya ng iyong partido para sa pagpopondo 
sa pagpapalawak ng transit sa ating lalawigan?

+ Kailan matutugunan ng iyong partido ang mga 
pangangailangan sa pagpopondo ng TTC?

MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN

Mga Pasehero ng TTC: www.ttcriders.ca


