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) SANDYל סענדי (ביליאן אין פעדערא$ 1 ךאיז צופרידן מיט נא) CUOMO( קואמא גאװערנאר

  אױטאריטעטדי מעטראפאליטען טראנספארטאציע  פארנדן רעקאװערי פא

 

$ 1אן ך צופרידן מיט נאז ער איז זאגט אגע הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

די קאסטן פאר כדי צו צאלן  )MTA( די מעטראפאליטען טראנספארטאציע אױטאריטעטר צוטײלונג פא ניגעביליא

'ס MTAון דעם געשעדיגטע עלעמענטן פען בױפאון צוריק אױ )Sandy( סענדיערשטורעם ון סופפ לןערהױזיך  וןפ

 מיוטער רעיל סיסטעם. סאבװעי, באס און קא

 

$ 193) קומט אין צוגאב צו מער פון FTAציע (אין פאנדן פון די פעדעראלע טרענזיט אדמיניסטרא $ ביליאן1די 

 New York( נזיטרק סיטי טרעניו יא MTAפריער דעם מאנאט פאר  צוגעטײלטנטשעדיגונג ערשטע אדי ן אין מיליא

City Transit( ,MTA ודרעילרא טמעטרא־נאר )Metro-North Railroad ( אוןMTA ודלאנג אײלענד רעיל רא )Long 

Island Rail Road די פעדעראלע עמערדזשענסי מענעדזשמענט אגענטור (ון פן $ מיליא3), אוןFEMA( ר אפMTA 

 . )Bridges and Tunnels( בריקן און טונעלן

 

קאנגרעס אז דער פרעצעדענטלאזער שאדן צו אונזער  איבערצײגנדיג ,יארק האט שװער געארבעט"ניו 

 קואמא גאװערנארהאט ," לונגר ערהױלעבנסװיכטיגע טראנספארטאציע נעטװארק פארדינט זאפארטיגע הילף פא

)Cuomo (ז די .  "איך בין צופרידן אגעזאגטMTA רפט כדי די הילף װאס זי באדאלטן זעצט פאר צו ערהא

 ."קאסטן )Sandy( סענדיר די רן פאנטשעדיגט צו װעא

 

לײדן  רבעט צוריקשטעלנדיג סערװיס פאר אונזערע קאסטומערס נאכ'ןע אן אױסגעצײכנטהאט געמאכט א MTA"די 

געטראפן אונזער טראנספארטאציע נעטװארק, אבער מיר ארבעטן  װען עס איזדי ערגסטע שאדענעס װאס האבן 

סטרוקטור און ערזעצנדיג געשעדיגטע עקװיפמענט, איבערבױענדיג אינפרא הינטער די קוליסן,ער לץ זײער שװנאכא

אמטירנדער  MTAסירט," האט האט פא )Sandy( סענדיאיז געװען אײדער  עסזױ װי אשטעלנדיג די סיסטעם אױפ

פאנדן איז א  די דאזיגע לעצטערע רונדע פוןגעזאגט.  " )Fernando Ferrerערער (צער פערנאנדא פרזיפא

 ע רעגירונג."שטארקער סטעיטמענט פון שטיצע פאר אונזער פארשריט פון די פעדעראל

 

$ ביליאן אין שאדענעס בשעת רעילראוד און 4.755ט געליטן סיסטעם הא MTAז די געװארן אצט עס איז געשא

לײצט , סאבװעי סטאנציעס און פאוער און סיגנאל עקװיפמענט זענען פארפפארקערר , טונעלן פאבװעי ליניעססא

 .)Sandy( סענדיסער במשך קאראזיװ זאלץ װארן מיט געװא

 

בװעי ליניע סא Aמוז די  ,נירןנעטװארק צו פונקציא MTAבן ערמעגליכט רוב בשעת צײטװײליגע פארריכטונגען הא

זומער.  די  דעםענונג ט װערן בעפאר איר באשטימטע עפ) פולקאם איבערגעבױRockawaysראקאװעיס (אין די 



 

Yiddish 

South Ferry אבער די רבעט, רענאװאציע און יארן פן פרארן און װעט דסאבװעי סטאנציע איז צעשטערט געװא

 דיבװעי טיובס אונטער ריל.  נײן סאאלטע לופ סטאנציע דארטן װעט זיך עפענען במשך די ערשטע װאך פון אפ

East River  אוןNewtown Creek סער, װי אױך עטליכע סאבװעי יארדס און נען פארפלײצט געװארן מיט זאלץ װאזע

 נציעס. טערמינאל סטא

 

לאנג  ע שאדענעס אױף זײןנען אומגעהױעראיז אױסגעשטא )Long Island Rail Roadלאנג אײלענד רעיל ראוד (דער 

פלײצט געװארן מיט א געמיש פון זאלץ ערמינאל קאמפלעקס און יארד זענען פארדער ט , װאוביטש ברענטש

 )Metro-North Railroadמעטרא־נארט רעילראוד (לענט.  פ סואידזש עדערנעבנד פון א איבערלױףװאסער און 

רעילראוד טרעקס.   טיף ליגנדעלענגאױס די סיסטעמען  פאוער און סיגנאלדענעס צו די האט געליטן גרױסע שא

 .Hugh Lײצונג אין דעם היו על. קערי (פארפל האט געהאט שװערע) Bridges and Tunnels(בריקן און טונעלן 

Carey( – ) געװעזענעם ברוקלין בעטעריBrooklyn-Battery (– און קװינס מידטא) וןQueens Midtown .טונעלן ( 

 

 פאר קריטישע נדןצו מער פאטן אין די קומענדיגע מאנארעכטיגט 'ס טרענזיט פרױעקטן װעלן זײן באMTAדי 

'ס עמערדזשנסי FTAון די אױך לינדערונג און אױסדױער מאסנאמען, פ רױעקטן, װייכטונג און רעסטאװראציע פררפא

װערי ערבעט בײ זײן אײנגעבן פאר מער פעדעראלע פאנדן פאר רעקאװעט זיך אױך  MTAם.  די רעליף פראגרא

 זיבן בריקן און צװײ טונעלן. 
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