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 2013, 8 מערץ פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

 סערװיסרעסטאװראציע פון סאוט �ערי סאבװעי  מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 ציע װערט צוריק אױפגעבױטננײע סטאדי ן בשעת רמע װעט זיך װידער עפענעפאטאלטע לופ פלאדי 

 

 1 אין די ערשטע װאך פון אפריל װעט אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

דיגט געשעשװער װאס איז נציע סטאדי סאוט �ערי סאבװעי ון לופ פלאטפארמע פצוריקקערן צו אײן  טרעין סערװיס

אױפ'ן דרום א טאג זשירן פאסא 10,000 וןטס פאר מער פמיוגערן קאגעװארן פונעם שטורעם, װאס װעט פארגרינ

  . נײע סטאנציעדי  בױעןם צוריק אױפצופולקאר אנהעטן בשעת מען זעצט פאון מפ שפיץ

 

ארבעט פון פאקטיש ן די אומגעהױערע זי הײבט אר זיך בשעת אױפגאבע פאשװערע  און נגעהאט א לא MTA"די 

וס טיף במשך פ 80 רןטערמינאל סטאנציע װאס איז פארפלײצט געװאסאוט �ערי ע איבערבױען די נײ

אפשניט װאס נגע צײט לא.  "במשך די געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט," )Sandyסופערשטורעם סענדי (

עם קאמפלעקס צו ננציע אידי ארבעט איז פארטיג, טוען מיר צוריקקערן די אלטע סטאאײדער עס װעט דױערן 

) אײװאױנער און אנדערע Staten Islandסטעטן אײלענד ( רר און באקװעמער פאדיג טרעװל גרינגעכנסערװיס, מא

 זיגע געגנט."די דאאין מענטשן װאס ארבעטן און באזוכן 

 

.  29אום אקטאבער  סטאנציעסאוט �ערי אין די שטורעם פארפלײצונג װאסערן זענען ארײן  )Sandy( 'ססענדי

נין, ביז צום מעזא לעװלפון דעם טרעק  שטח עםאנגעפילט דבן לץ װאסער האזאנען מיליאן גאלא 15בערך 

נציע די סטאברענגנדיג דערצו אז צעשטערנדיג אלע עלעקטרישע און מעכאנישע סיסטעמען און באשטאנדטײלן און 

ינס, טרע 1יעצט די ענדע סטאנציע פאר  Rector Streetאיז ט אלס א רעזולטא . געניצט װערןגעקענט נישט האט 

 . יעדן טאג מיוטערס און טוריסטןװאס איז א גרױסע אומבאקװעמליכקײט פאר טױזנטער קא

 

רק ניו יא MTAט , האסטאנציעסאוט �ערי װרירן די נײע אז עס װעט נעמען צװײ יאר צו רעסטא מחמת שאצונגען

.  2009ביז סאוט �ערי  ט געדינטנציע דירעקט אױבן איר װעלכע האטרענזיט שטודירט די געװעזענע לופ סטאסיטי 

כדי  דןפלאטפארמע ראנ פון ערסברײטרפא באװעגליכע זיך אױס לןעבײג און עס פע די סטאנציע איז אױף א שארפ

 װאגאנען פון אינף בלױז פדירן װאגאנען, און זי קען אקאמארמע און די צװישן די פלאטפא שפאלטןפארמאכן צו 

  .װאגאנען 10װאס באשטײט פון  בװעי טרעיןסא

 

סטאנציע, סאוט �ערי ע ענעס צו די נײדניו יארק סיטי טרענזיט האט אפגעשאצט דעם פארנעם פון שא MTA"װען 

 סטומערסאז אונזערע קאנג װעט זײן צו לארריכטן צו פא זיעלט זיך אױס ס עס פאז די צײט װארן געװאאיז קלאר 

אינטערים עקזעקיוטיװ  MTAגט ינדונג מיט לאוער מאנהעטן," האט געזארעקטע פארבדי זאלן בלײבן אן קײן

לע ).  "מיר ארבעטן צו פארזיכערן אז אThomas F. Prendergastסט (ר טאמאס עף. פרענדערגאדירעקטא

מיר שטעלן סערװיס צוריק צו די אײדער  פעסטערירנד, זיכער און אפעלעמענטן און סיסטעמען זענען פולקאם 



 

Yiddish 

�ערי סטאנציע װי וט סאדי נײע  יע, אבער אונזער הױבט ציל איז נאכאלץ צו רעסטאװרירןנצאלטע סטא

  משנעלסטן."א

 

סאוט �ערי רעכנט ארײן עפענען א נײע פארבינדונג פונקט צװישן דעם נײע לטע צו עפענען א רבעט װידערא

 Rטרעין און דעם  1שן דעם ער צװיסטאנציע מעזאנין און די אלטע לופ סטאנציע, װאס װעט ערלױבן א טראנספ

 נציע. סטא Whitehall Streetטרעין'ס 

 

פלאטפארמע ראנדן און ערזעצן פון באװעגליכע פארברײטערס די איבערמאכן רײן אנדערע ארבעט רעכנט א

סיסטעמען צו  CCTVלירן עלעקטרישע �ידס, מוזן אינסטאטן ן.  מאנשאפבאשטאנדטײלנדערע פיסטאנען און א

אסיסטענס אינטערקאמס, זיכערהײט קאמעראס און ראדיא  סטומערפלאטפארמע, קאאבזערװירן די 

 �עירדי  יס.  מער ארבעט װעט זיך אױספעלן צו רעסטאװרירןקאמיוניקעישאנס אין דעם דיספעטשער'ס אפ

אין דערנעבנדע טונעלן, אינסטאלירן נײע נציע און אױף די סטאלײכטונג , רעסטאװרירן באפלאץקאנטראל 

די ון צוריקקערן נציע װענט.  די אפגעשאצטע קאסט פסטא איבערמאלןרריכטן און אאון פ ,רמע באלײכטונגאטפפלא

 ן. $ מיליא2צו סערװיס איז  אלטע סאוט �ערי לופ

 

ניו יארק סיטי טרענזיט פאר די ערשטע  MTAנטשעדיגט אט אציע האדמיניסטרדי פעדעראל טרענזיט א

אױף די נײע סאוט �ערי סטאנציע, װאס האט ארײנגערעכנט ארױספאמפן עט רב$ פון די רעקאװערי א629,100

 מענט. עקװיפ עקטירןאינספדן און װאסער, באזײטיגן ברוכװארג, אפשאצן שא

 

.  עס 29ר יאנואצו רעם ביז שטו צוםצוגרײטונג פון סטן פאר קא MTAנטשעדיגט פאנדינג א FTAדי דאזיגע ערשטע 

סענדי ון האט ערהאלטן כדי איר צו העלפן זיך ערהױלן פ MTAס די ינג װאפון פאנד ונדערשטער רא איז דער

)Sandy ( בױען. צוריק אױפצואון זיך שטערקער 

 

בױען די צעשטערטע צוריק אױפצו זוכן אנטשעדיגונג פאר די קאסטן פון  FTAארבעט צוזאמען מיט די  MTAדי 

 סטאנציע. 
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