
Interested in how the changing transportation system in San Diego will affect you? Be a part of the conversation 
and share your voice at these upcoming events, all connected by the San Diego Forward: Regional Plan 2050 
overhaul coming our way!  

 Thursday, May 14 – SANDAG Workshop and Presentation 

o Attend the SANDAG-led workshop and presentation to learn more about San Diego Forward: Regional Plan 2050, held 
from 1:00-3:30pm at the Caltrans District 11 Building in at 4050 Taylor St. in Old Town, San Diego. If interested, take 
the SDMTS Bus #44 to and from the event, meeting at Bayside Community Center at 12:15pm to ride as a group. Must 
bring own bus fare ($5 cash round trip, discount for seniors). 

 

 Tuesday, May 19 – New Urban Film Festival 

o Watch several short films from the New Urban Film Festival on urban planning, land use, and transportation. The Linda 
Vista Public Library will host the festival, beginning film screenings and discussions at 6:00pm. 

 

 Wednesday, May 20 and June 17 – Linda Vista Collaborative 

o Attend the monthly Linda Vista Collaborative meetings at Bayside Community Center from 3:00-4:00pm and participate 
in hands-on activities regarding transportation to get your mind thinking about San Diego Forward: Regional Plan 2050 
and what you want to see. 
 

 Thursday, June 4 and June 11 – Linda Vista Farmers Market 

o Visit the Bayside Community Center tables at the weekly Linda Vista Farmers Market to participate in hands-on 
activities, including puzzles, surveys, and more! Table will be open from 2:00pm-6:00pm. 

 

 Tuesday, June 16 (Spanish/English) and June 23 (Vietnamese) – Trivia Night and Public Comment 

o Join us at 5:30pm at Bayside Community Center for a fun Trivia Night with your fellow community members! Come 
with your friends and family, and see who knows more about transportation, urban planning, and San Diego Forward: 
Regional Plan 2050. The winning team will take home a prize! Dinner and drinks provided.  
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¿Tiene interés de cómo cambiará el sistema de transportación en San Diego y cómo le beneficiará? Aprende 
más, se parte de la conversación, y comparte su voz a estos eventos que son relacionados por San Diego 
Forward: Regional Plan 2050! 

 Jueves, el 14 de Mayo – Taller y Presentación de SANDAG 

o Asiste el taller y la presentación de SANDAG para aprender más sobre San Diego Forward: Regional Plan 2050, que 
estará de 1:00pm a 3:30pm al Edificio de Caltrans Distrito 11 a 4050 Taylor St., en Old Town, San Diego. Si 
interesado, lleva el SDMTS Autobús No. 44 ida y vuelta al evento, y reúne al Centro Comunitario de Bayside a las 
12:15pm para ir en grupo. Debe ser responsable por su propia tarifa. 
 

 Martes, el 19 de Mayo – New Urban Film Festival 

o Ve unas películas cortadas de la New Urban Film Festival sobre planeación urbana, el uso de tierra, y la 
transportación. La Biblioteca Pública de Linda Vista albergará al festival, empezando las proyecciones a las 6:00pm. 
 

 Miércoles, el 20 de Mayo y el 17 de Junio – Linda Vista Collaborative 

o Asiste la cita mensual del Linda Vista Collaborative al Centro Communitario de Bayside de 3:00-4:00pm, y participa 
en las actividades prácticas sobre la transportación para pensar de San Diego Forward: Regional Plan 2050 y para 
compartir lo que su quiere ver desarrollar. 
 

 Jueves, el 4 y 11 de Junio – Linda Vista Farmers Market 

o Visita las mesas del Centro Comunitario de Bayside para participar en las actividades prácticas sobre la 
transportación, incluyendo puzles, encuestas, y más! La mesa estará abierto de 2:00-6:00pm. 
 

 Martes, el 16 (español/ingles) y 23 de Junio (vietnamesa) – Una Noche de Juegos 

o Reúne con nosotros y los otros miembros comunitarios de Linda Vista a las 5:30pm al Centro Comunitario de 
Bayside por una noche divertida de trivia! Viene con sus amigos y familia, y determina quién sabe más sobre 
transportación, planeación urbana, y San Diego Forward: Regional Plan 2050. Los ganadores saldrán con un 
premio! Cena y bebidas provisto.  
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Quan tâm đến sự thay đổi hệ thống giao thông ở San Diego sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Hãy tham gia 
cuộc trò chuyện và chia sẻ ý kiến của bạn tại các cuộc hội thảo sắp tới, tất cả được kết nối bởi San Diego 
Forward: Kế hoạch Khu vực năm 2050 được đại tu theo đường hướng của chúng ta! 

 Thứ năm ngày 14 Tháng 5  - SANDAG Hội thảo và thuyết trình 
o Tham dự buôỉ hội thảo do SANDAG hướng dẫn và trình bày để tìm hiểu thêm về San Diego Forward: Kế hoạch Khu 

vực năm 2050, tổ chức từ 1 giờ trưa đến 3: 30 chiều tại tòa nhà Caltrans District 11 tại 4050 Taylor St. Old Town, San 
Diego. Nếu qúy vị quan tâm, qúy vị có thể đến tại Trung tâm cộng đồng Bayside lúc 12:15 trưa để đi xe Bus SDMTS số 
44. Xin qúy vị vui lòng mang theo $5 tiền mặt để trả tiền xe đi và về, Người cao niên sẽ đựơc giảm giá. 

 

 Thứ ba ngày 19 Tháng 5 - Liên hoan phim New Urban (Khu đô thị mới) 
o Xem vài cuốn phim ngắn từ Liên hoan phim New Urban về quy hoạch đô thị, sử dụng đất và giao thông vận chuyển. 

Thư viện cộng đồng Linda Vista sẽ tổ chức lễ hội, bắt đầu chiếu phim và thảo luận lúc 6giờ chiều. 
 

 Thứ tư ngày 20 Tháng năm và thứ tư ngày 17 tháng sáu - Buổi họp Hợp tác Linda Vista 

o Tham dự các cuộc họp hợp tác Linda Vista  hàng tháng tại Trung tâm Cộng đồng Bayside từ 3:00 tới 4:00 giờ chiều và 
tham gia thực hành các hoạt động liên quan đến giao thông vận tải và suy nghĩ của bạn  về San Diego Forward: Kế 
hoạch khu vực năm 2050 và những gì bạn muốn thấy 

 

 Thứ năm ngày 4 và 11 Tháng 6  - Chợ Farmers tại Linda Vista 

Xin ghé thăm gian hàng của Trung tâm cộng đồng Bayside tại Chợ Linda Vista Farmers hàng tuần để tham gia thực hành các 
hoạt động, bao gồm các câu đố, các cuộc khảo sát, và nhiều hơn nữa! Gian hàng sẽ mở cửa từ 2 giờ trưa tới 6:00 giờ chiều. 
 

 Thứ ba ngày 16 Tháng Sáu (Tiếng Mễ / Tiếng Anh) và Thứ ba ngày 23 tháng Sáu(Tiếng Việt) - Câu đố 
vào buổi tối và sự bình luận của Công chúng 

Hãy tham gia với chúng tôi vào lúc 05:30 chiều tại Trung Tâm Cộng Đồng Bayside để trả lời các câu đố vui cùng với các 
thành viên trong cộng đồng của của chúng ta! Hãy đến với bạn bè và gia đình của bạn, và xem ai biết nhiều hơn về giao 
thông, quy hoạch đô thị, và San Diego Forward: Kế hoạch khu vực năm 2050. Các đội chiến thắng sẽ mang về nhà một 
giải thưởng! Ăn tối và đồ uống được cung cấp. 
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