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 לָאנג־אַײלענד טיילן די אין טוריזם רעקלַאמירן צו קַאמּפַאניע אַ  וועגן מודיע איז GOVERNOR CUOMO קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

LONG ISLAND סענדי נָאך זיך צו קומען ווָאס SANDY  

 City of Long לָאנג־ביטש שטָאט דער, Long Island Rail Road אַײזנבַאן לָאנג־אַײלענדער דער מיט רעקלַאמיר־קַאמּפַאניע

Beach סענדי נָאך זיך צו קומען ווָאס די העלֿפן צו און טוריסטן צוצוציִען געשעֿפטן ָארטיקע און Sandy  

 Long נג־ביטשערלָא דער אויף ַארַײנטריט און בַאנגעלט אויף 26% ֿפון הנחה אַ  ָאן בָאט LIRR אַײזנבַאן לָאנג־אַײלענדער די

Beach סוחרים ָארטיקע ֿפון הנחות אויך ווי, ּפלַאזשע  

 צוצוציִען קַאמּפַאניע אַ  איניציִיִרט ער ַאז, געווען מודיע הַײנט הָאט Governor Andrew M. Cuomo קוָאמאָ . מ ענדריו גובערנַאטָאר

. Superstorm Sandyסענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם געווָארן עטרָאֿפןג זענען ווָאס Long Island לָאנג־אַײלענד ֿפון געגנטן די צו טוריסטן

 שטָאט דער מיט Long Island Rail Road אַײזנבַאן לָאנג־אַײלענדער דער צווישן שוּתֿפות אַ  אַײנגעָארדנט הָאט גובערנַאטָאר דער

 מודעה די. זומער־סעזָאן אויֿפן טוריזם דעם ַאמירןרעקל זָאל מע, קרָאמען דָארטיקע מיט איינעם אין City of Long Beach לָאנג־ביטש

 שּפיצן־קָאנֿפערענץ טוריסטישע New York ניו־יָארקער ערשטע די ֿפַאררוֿפן הָאט גובערנַאטָאר דער ווָאס דעם נָאך ווָאכן עטלעכע קומט

  .שטַאט ֿפונעם לותמע טוריסטישע די אויסצוניצן אוֿפנים געֿפינען זָאל מע, סוחרים און ֿפַאבריקַאנטן ֿפון

 זומערערטער די זענען, Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם שָאדנס די אויף נישט־געקוקט ַאז, וויסן זָאלן ַאלע, ווילן מיר„

 Governor וָאמאָ ק גובערנַאטָאר געזָאגט הָאט”, ֿפריִער ווי בעסער נָאך זענען זיי און, זיך צו געקומען Long Island לָאנג־אַײלענד אויף

Cuomo„ .ניו־יָארק שטַאט דער New York State צו אויסניצן בעסטן צום דָאס ווילן מיר און, טוריזם שייך ווָאס גלַײכן קיין נישט הָאט 

 אין LIRR נבַאןאַײז לָאנג־אַײלענדער דער ֿפון הנחות די. סענדי ֿפון נָאך לַײדן ווָאס Long Island לָאנג־אַײלענד ֿפון געגנטן די העלֿפן

  ”.טוריסטן New York ניו־יָארקער צוצוציִען געלעגנהייט גָאלדענע אַ  Long Island לָאנג־אַײלענד גיבן לָאנג־ביטש

 ווי, קרעמערס ָארטיקע ֿפון הנחות צָאל גרויסע אַ  ַארַײננעמען איצט וועלן Long Beach לָאנג־ביטש אין LIRR אַײזנבַאן דער ֿפון הנחות די

 בָאט אַײזנבַאן די. שטָאט דער ֿפון געגנט מערֿבדיקער דער אין ־טרַאמווײַ  און צוֿפָאר־אויטָאבוס מיטן אומזיסט ֿפָארן צו מעגלעכקייט יד אויך

 די געקויֿפט אירע 58,000 איבער הָאבן 2012 אין. ּפלַאזשע דער אויף ַארַײנטריט און ֿפָארגעלט ֿפונעם 26% ֿפון הנחה אַ  ָאן אויך

  .דָאלַאר מיליָאן הַאלבן אַ  איבער געלייזט שטָאט די הָאט דערֿפון ווָאס, הנחה־ּפעקלעך Long Beach ביטשערלָאנג־

, געזָאגט הָאט, LIRR President Helena E. Williams וויליַאמס. ע העלענאַ , אַײזנבַאן לָאנג־אַײלענדער דער ֿפון ּפרעזידענטקע די

 דער זַײן וועט’ס וויכטיק ווי ווייסן מיר. אַײנזבַאן דער ֿפון ּפלַאזשעס ּפָאּפולערסטע די ֿפון איינע איז Long Beach לָאנג־ביטש„

 צוזַאמענַארבעטן קענען מיר ווָאס, זיך מיר ֿפרייען, Sandy סענדי נָאך קומען זיך צו זָאל לָאנג־ביטש שטָאט די, זומער־סעזָאן הַײיָאריקער

 איבער ַארומֿפָארן אומזיסט און קרעמערס ֿפון הנחות למשל ווי, הנחות צוגָאביקע אַײזנבַאן דער וןֿפ קונים געבן צו אויף שטָאט דער מיט

 ”.טרַאמווײַ  מיטן און אויטָאבוס מיטן Long Beach לָאנג־ביטש
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 ֿפונעם הילף דער מיט, „געזָאגט הָאט, Nassau County Executive Ed Mangano מַאנגַאנאָ  עד, נעסָאו קַאנט ֿפונעם עקזעקוטיוו דער

 איך. Hurricane Sandy סענדי הורַאגַאן נָאכן געקומען זיך צו זומערערטער אונדזערע זענען Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

 און גָאלֿפּפלעצער, ּפלַאזשעס אונדזערע אויף ֿפַארברענגען צו Nassau County נעסָאו קַאנט אינעם קומען צו ַאלעמען ֿפַארבעט

 Long מַאנדעל. דזש סקַאט, שטָאטרָאט לָאנג־ביטשער ֿפונעם ּפרעזידענט דער”.שטעטלעך אונדזערע ֿפון צענטער אין און ווימבַאסיינעןש

Beach City Council President Scott J. Mandel said ,אונדזער אויף זומער דעם קומען צו ַאלעמען ֿפַארבעטן מיר, „געזָאגט הָאט 

 און ָאֿפן איז Long Beach לָאנג־ביטש. ֿפעסטיווַאלן און קָאנצערטן אונדזערע אויף און, קרָאמען און רעסטָארַאנען אונדזערע אין, ּפלַאזשע

 ”.זומער־סעזָאן גרויסן גָאר אַ  הָאבן זיכער וועלן מיר. געשעֿפטן מַאכן צו גרייט

 ֿפַארגַאנגענעם איז’ס ווען, ּפריווַאטס סײַ , אייגנס שטָאטיש סײַ  שָאדן גרויס געליטן הָאבן City of Long Beach לָאנג־ביטש שטָאט דער אין

, זַאמד טָאנען געווָארן ַאוועקגעבלָאזן ּפלַאזשע דער ֿפון זענען’ס. Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם דער ָאנגעֿפַאלן ָאקטָאבער

 ָאדער צעשעדיקט זענען’ס. איבערבויען אין איצט הַאלט מע ווָאס — ברעטערוועג שטָאטישער בַאקַאנטער דער געווָארן חרובֿ  איז’ס און

 און אויטָאס הונדערטער געמַאכט חרובֿ  אויך הָאט שטורעם דער. אַײנוווינערס שטָאטישע 33,000 די ֿפון סך אַ  ֿפון הַײזער די געווָארן חרובֿ 

 .טעג עטלעכע אויף טרינקווַאסער דָאס ֿפַארּפעסטיקט

 לָאנג־ביטשער דער אין דווקא Long Island Rail Road אַײזנבַאן לָאנג־אַײלענדער דער ָאנגעמַאכט Sandy סענדי הָאט דןשָא גרעסטן דעם

Long Beach לינברוק ֿפון דרום אויף און געווָארן קַאליע זענען אונטער־עלעקטרָאסטַאנציעס; געגנט Lynbrook ווָאכן צוויי ּכמעט זענען 

 Long Beach ליניע לָאנג־ביטשער דער ֿפון בַאדינונג די אומגעקערט מען הָאט 2012 נָאוועמבער טן14 דעם. ָארןגעֿפ נישט בַאנען קיין

Branch ֿפָארשטָאטישע, בַאנען עלעקטרישע די אומגעקערט זיך הָאבן 2012 נָאוועמבער סטן26 דעם און, שעה יעדע דיזל־בַאנען דורך 

 קומט מע ַאז, סימן קלָארסטער דער געווען איז דָאס; ַארבעט דער צו New York City ניו־יָארק שטָאט ערד אין נָארמַאל ֿפָארן ווידער זָאלן

 .ברעטערוועג צוויימַײליקן ֿפונעם רעקָאנסטרוקציע די ָאנגעהויבן ֿפָארמעל Long Beach לָאנג־ביטש הָאט חודש ֿפַארגַאנגענעם. זיך צו שוין

. זומער ֿפונעם משך אין טיילנווַײז עֿפענען זיך וועט ער; ברעטערוועג נַײעם אינעם מיליָאן$ 44 ביז ירןאינוועסט צו גרייט איז שטָאט די

 .ים צום און ּפלַאזשע דער צו צוטריט אויֿפן השּפעה קיין נישט זי הָאט, נָאוועמבער אין ערשט ֿפַארענדיקן זיך וועט ַארבעט די כָאטש

 ברוקלין און Manhattan מַאנהעטן ֿפון קונים געבן וועט ווָאס ּפעקל אַ  אַײנגעֿפירט שטָאט דער יטמ LIRR אַײזנבַאן די הָאט דעם צוליב

Brooklyn און טרַאמווײַ  ָאדער אויטָאבוס מיטן צוֿפָארן, ּפלַאזשע דער אויף ֿפַארברענגען, צוריק און ַאהין ֿפָארן צו מעגלעכקייט די 

 בלויז צָאלן Jamaica Station ווָאקזַאל דזשַאמַײקער ֿפון קומען ווָאס די. 26% ֿפון הנחה אַ $, 22 ֿפַאר קרָאמען געוויסע אין אַײנקויֿפן

18.75.$  

 : קרעמערס 20 איבער הנחות ָאן בָאטן איצט ביז

 

C & C Deli Corp. 10% 25$ אונטער $5%; 25 איבער הנחה  

Long Beach Plaza Liquor 20% ָאנֿפןבר אויף 10%; ווַײן אויף הנחה  

Tutti Frutti 10% יָאגורט אויף הנחה  

Lido Kosher Deli 10% ַאנדערע מיט איינעם אין נישט גילט( הנחה 
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  )הנחות

Villaggio Ristorante 10% אין עסט מע צי, חשבון גַאנצן אויֿפן הנחה 

  ַאהיים נעמט מע צי רעסטָארַאן

West End Pizza 15% הנחה  

Life’s A Bagel ־אונציק16 אַ  אומזיסט מען קריגט קניה יעדער מיט 

  ”סּפרינג ּפָאלַאנד„ ווַאסער ֿפלעשל

Newtown Chinese Restaurants 10% דערלַאנגען מוז מע$, 15 מינימום אויף הנחה 

  נישט עס גילט מיטָאג סּפעציעלן אויֿפן, קוּפָאנען

Sutton Place American Bar & Grill 10% סּפעציעלע טָאג עדןי דעם חוץ; חשבון אויֿפן 

  וועטשערע ֿפַאר און געטרַאנקען ֿפַאר ּפרַײזן

Red Mango Long Beach 1 $מעניו ֿפונעם זַאך יעדער אויף הנחה  

Citibank מּתנה אַ  מיט” ברוך־הבאָ „ טָארבע  

Gentle Brew Coffee Roasters 10% מעניו אויֿפן געטרַאנק יעדן ֿפַאר הנחה  

Beach Liquors 20% ברָאנֿפן אויף 10%, ווַײן אויף חההנ  

Abe’s Pitaria 10% קניה יעדער אויף הנחה  

Ooh La La 10% מיט קרָאם אין קויֿפן מע ווָאס ַאלץ אויף הנחה 

  קוּפָאן אַ 

Skudin Surf 10% הנחה  

Laurel Luncheonette 10% בלויז, צַײט יעדער צו חשבון גַאנצן אויֿפן הנחה 

 ַאנדערע מיט איינעם אין נישט לטגי, טרינקען און עסן

  הנחות

Max Bialystok & Company 10% יום־טובֿ  אויף חוץ, בַאשטעלונגען אויף  

Rose & Eye 15% קניה גַאנצער דער אויף  

Billy’s Beach Café 10% מער ָאדער$ 30 ֿפון קניות אויף  

Sugo קָאקטייל איין קויֿפן מע אויב, 7:00־4:00 לחיים־שעה 

 מען קריגט ֿפָארשּפַײזן, אומזיסט צווייטן אַ  מען קריגט

  ּפרַײז הַאלבן ֿפַארן
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King’s Pharmacy West 10% הנחה  

Long Beach Craft and Value אַ  און שעז־לָאנג אַ  קויֿפן מיטן ֿפלישלַאנג אומזיסטער 

  שירעם

 

 

 אין שטעלן זיך זָאלן  LIRR אַײזנבַאן דער ֿפון הנחות ּפעקל Long Beach לָאנג־ביטשער אינעם בַאטייליקן זיך ווילן ווָאס געשעֿפטן

  .Long Beach לָאנג־ביטש שטָאט דער מיט ֿפַארבינדונג

 אַ  ֿפון ָאדער קַאסע־ֿפענצטערל ָאֿפענעם יעדן אין קויֿפן מען קען LIRR אַײזנבַאן דער ֿפון הנחות ּפעקל Long Beach לָאנג־ביטשער דָאס

  .בילעט־אויטָאמַאט

  http://www.mta.info/lirr/getaways/beach/LongBeach.htm .וועבזַײטל אויֿפן קוקט אינֿפָארמַאציע מער ךנָא
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