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 2013, 26אפריל  פאר באלדיגע מעלדונג:

 

 דערקלערט אוריענט ביץ סטייט פארק   (Governor Cuomo)גאווערנער קאומא

)Orient Beach State Park  (סופער שטורם פון שאדן  ען פוןוגשבת נאך אויסבעסער ווערןאופן ווידער ועט ו

  (Sandy)סענדי

 

אוריענט ביץ סטייט האט היינט דערקלערט אז  (Governor Andrew M. Cuomo) גאווערנער ענדרו מ. קאומא
צפון גאפל פון לונג איילאנד  דעם) וועלכער געפינט זיך אויפן מזרח שפיץ פון Orient Beach State Parkפארק (

)Long Islandנאך אויסווייטיקע אויסבעסערונג שאדן פון סופער , 27שבת אפריל דעם  געגפנטווידער  ווערן ) וועט
 . (Superstorm Sandy) שטורם סענדי

  

) פאר State Parks( ןפארק שטאט  30וועג צו ווידער אפענען  זענען אויפן), מיר Long Island"דא אין לונג איילאנד (

אין פארבעסערונג שאדן  געוואלדיקן פראגרעספארזעצן א  כן אנדע, אז מיר) וואMemorial Dayריאל דיי (אמעמ

ד פון די פארקן, געווירקט ביי סופער שטורם נוועגן, לאנדשאפט געשטעלונג, אינפראסטרוקטור און שטרע אויף

 די רעכטצייטיקע ווידער" האט געזאגט. (Governor Cuomo) "גאווערנער קאומא,)Superstorm Sandyסענדי (

ווייל דער זאמער טוריסטישע סעזון פאנג אן. און אב שבת,  גאופענונג פון די פארקן איז בעזאנדערס וויכטי

 אוריענט ביץ) און באזוכער קענען געניסן דעם פאפולערן ציל אויף Long Islandפאמיליען פון לונג איילאנד (

 )Orient Beach"(   

  

ראנד ליניע ט) שGardiners Bayג וועג און גארדינערס ביי (נינגאלאנג אי –מילע  - דער צוויי במשך דעם שטורם

אספאלט זענען געווארן באשיידיגט. די באגראבענע  פון טנגען געליטן סעריעזה אראזיה, און פיר אבטיילבהא

ג דעם איינגאנג וועג זענען געווארן אנטדעקט. אלע געביידע אין דעם פארק זענען נבעטריבע אנטלאפארזארגנס 

 רונירט צענדליקע בוימע וארן אובערפלוטעד. דער שטורמפלוט און אובערפלוט האבן באשיידיגט און/אובער געו

  אנטלאנג דעם איינגאנג וועג און אובגעוואשן א שטראנד וואכער הוטע און פיקניק טישן פון שטראנד פראנט.

), New York State Department of Transportation( טראנספורט אבטיילונג פוןמיט די הילף פון ניו וארק שטאט 

 וויי קנט ביץ סטייט פארעפיט פון דעם אורי 2,120געבויט, און כמעת  וידעם איינגאנג וועג זענען געווארן נ

)Orient Beach State Parkwayראפ"-. צווי זונע פון "ריפ) זענען געווארן נוי פלאסטיפירט 

 )rip-rapגארדינערס ביי  יוועג אנטלאנג ד םיעולירט כדי צו שוצן דעם נ) אבהענגע זענען געווארן אינסטא

)Gardiners Bayראפ"  (-) שטראנד ליניע. "ריפrip-rap אבהאנג שוצע איז א שיכט פון שטיינע פלאנירט צו שוצן (

  צוגעאורדענעט צו ארוזיע.  ןאון סטאביליזירן זאנע



 

Yiddish 

 רעפאראציונען איינשליסן: עאנדער

o  פוט  880קיוביק יארדס פון זאמד און קיעס שטיינע כדי צו אטאבלירן א  4,500ליפערונג פון

  פרעלבוק כדי צו שוצן דעם פארק געבוידע קאמפלעקס.

o  פיל מיט שטיין, געבראכענעם  ט בעהאלטערסא, דרלעאברופוט שטא 360ארזעץ פון

י צעמענט און אנדערע מאטעריאלע אנטלאנג די שטראנד ליניע ביים פארק איינגאנג גענו

 הוטע.ול צא ידרום פון ד

o רייניקונג אנלאגע (וואסער  יווידער איינזעצונג פון דWater Treatment Facility( 

o  ווידער איינזעצונג און העהערונג פון אלע פארזורגנס בעטריבע צו א ניווא העכעק ווי די

 איבכרפלוסטע זונען.

o ד פון דעם פארק נגראדאטיון פון שווים שטרא 

o ן געפערליכע בוימעבאזייטיגונג פו 

o אראטור פון פיקניק טישןפר  

וועסטירט אין נדי מענגע ארבייט און פארפליכטונג וועלכע זענען געווארן אי צושאעןספיראטיוו נ" אס איז געווען אי

ווידער אפענונג דעם פופולערן שטאט פארק אין פארלויף די לעצטע זעקס חודשים. טראץ די גרויסע אויפגאבע, 

די ווידער אופענונג פון אוריענט ביץ וויסט אז אס איז געווען זער וויכטיג נישט נאר צו באזיכערן  מיר האבן גע

)Orient Beach) פאר מעמאריאל דיי (Memorial Day נאר אלע אונזערע פארקן און שטרענד" האט גזאגט בוירו (

  בפולמאכטיגע ראזע הארוויי פון פארקן, ארהולונג & דענקמאל פפלעגע

)Office of Parks, Recreation & Historic Preservation Commissioner Rose Harvey. פון די מאנשאפטן אין " (

) צו דעם גאווערנער Commissioner Joan McDonaldדונאלד (- יואן מק ם בפולמאכטיגערפעלד צו

נטליך ער אופענונג איז טסטאמענט אז די צוזאמענארביית איז אייגזעלבסט, די ווידע  (Governor Cuomo)קאומא

  העראויספאדערונגעם ארפאלגליך".סטע רדער בעסטער צוגאנג צו אנגייען די שווע

NYSDOT  דונאלד (- בפולמאכטיגער יואן מקCommissioner Joan McDonald האט געזאגט, "נאך דעם אנורם שאדן (

 Governor) גאווערנער קאומא (Superstorm Sandyפער שטורם סענדי (ו) ביי סLong Island(בעוויקענד לונג איילאנד 

Cuomo (וועלכע פירן צו זיי. ארבייטען  דרום ברעג, שטרעד און וועגן עםהאט זיך פאפליכטעד צו שנעל רעפארירן ד

ן דעם ציל פאר די ) מיר האבן געהולפן צו ארייכCommissioner Harveyצוזאמען מיט בפולמאכטיגע הארוויי (

   ע פארן דא און די געשעפטן וועלכע זענען אפהענג פון זיי."בלאבער וועלרפאמיליען וועלכע וואהנען דא, די או

ביז זון  AM  8:00) איז אופן טעגליך, א גאנצן יאר פון Orient Beach State Parkאוריענט ביץ סטייט פארק (

ערס ינטרעך אין ריכטונג מערב אין גארדשהאלב אינזעל וועלכע אויספיר מייל לאנג  זאונטערגאנג. דער פארק אי

רע  פריי צייט עפולא). דער פארק איז א פOrient Point(.יט פון אוריאנט פוינטינישט וו)  Gardiners Bay( ביי

ן, רייט פערקערס אנלאגע געשענקע שופ, אאנלאגע, בארימט פאר אירע פיקניק זונע, שווים שטראנד, פאוויל

רודערן. דער פארק איז אן אנערקענטער נאציונאל נאטורעל לאנד מארקע   פילפלעצע, פישעריי און קייאקש

)National Natural Landmark,וויכטיקער פייגל זונה ( ןא אודובו ג) און גלייכצייטיAudubon Important Bird Area (

  ר.רע פויגל און פלאנצן אין געפאאאון א בעדויטזאם האביטאט פאר ב
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פארק באזוכער יערלי. דער נורת  350.00קומעס איבער ל) וויOrient Beach State Parkאוריענט ביץ סטייט פארק (

) איז געווארן א פופולער טוריסטישער ציל. באזוכער אין די זונע Long Island) פון לונג איילד ( North Forkפארק  (

  , שנעלע בעט און פרישטיק ןטאנדששאפט ט, לאנד ווירטןראנאסטין קעלעריי, פיינע רעגעניסן פון וועלט קלאס ווי

) איז Orient Beach State Parkפלעצע, קונץ גאלעריע, ליכט טורמס, און דער פארק אוריענט ביץ סטייט פארק (

   יינפאכט ארייכבר ביי וואגן, בוס, פאראד און פערע.נא

 

ובר שטורם. פארק באזוכער וועלן זייען קליינע אנלאגע טקזיין אופן דעם ארשטן מאל זייט דעם או דער פארק וועט

ס, בוימע בעשניידן, נאטורליכע פלאנצנוועלט ווידער פערזעצן און לאנדשאפט פארשיינונג ערעפאראטור אין פראצ

   ארבייט רויערענד וואהענד דעם סעזון. 

  

 Office of Parks, Recreation & Historicפארקן, ארהולונג & דענקמאל פפלעגע ( ביורא פון דער ניו יארק שסאט

Preservation(  מיליון  60 ןהיסטורישע פלעצע, וועלכע באזוכ 35שטאט פארקן און  179אובעוואכט איבער

) Parks & Trails New Yorkמענטשון יערליך. א קורצליכע פארשונג אויפטראגעט ביי פארקס און טריילס ניו יארק (

ביליון אין אקונומישע  1.9$ן  ) ארצויגNew York State Parksאט פארקן (האבן געפינען אז ניו יארק שט

ארבייט פלעצע. פאר ווייטערע אינפארמציה אויף איינעם פון די  20.000און אונטערשטיצט  ךאקטיוויטעט יערלי

, אודר שטעל זיך אין  www.nysparks.comאודער באזוך  0456-474-518אויף  איין ארהולונג פלעצע רוף

 .Twitterאודע פאלג אויף  Facebookקאנטאקט אויף 
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