
Yiddish 

 

 
 

 2012, 8נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 

 

ניו  און ונטיסקא )SUFFOLK( און סופאלק) NASSAU( נאסאו אז ורך גאװערנאר קואמאסטעיטמענט ד
  ןאלין מענעדזשמענט פלאאימפלעמענטירן צײטװײליגע גאזרק סיטי יא

 

 עןרשטערונגטשעין פאלײ צװײטער שטורעם האט פארערגערט ברענשטאף סופ

 

ונטי קאז נאסאו אלגנדן סטעיטמענט ) האט ארױסגעגעבן דעם פאAndrew Cuomo( גאװערנאר ענדרו קואמא

)Nassau Countyפאלק קאונטי (א), סSuffolk County רק סיטי (ניו יא), אוןNew York City( לעמענטירן אימפ
 ן׃עם רעגיאנאי רײעסוצירן געז דצו רעכדי לענער פ

 

עלכער ) װNor'Easterריסטער (מערערע ברענשטאף סופלײ פארשטערונגען פאראורזאכט דורך דעם נא"צוליב 

 ) קאונטיס, און סיטי פון ניוSuffolk) און סאפאלק (Nassauנאסאו (בן האט באטראפן דעם רעגיאן פאריגע נאכט, הא

כדי מען ברענשטאף מענעדזשמענט מאסנא לעמענטירן צײטװײליגע) באשלאסן צו אימפCity of New Yorkיארק (
װעלן האבן לע ציעס.  די פלענער זענען רעגיאנעל סינכראניזירט און אנטעיל גאזאלין סטאיצו רעדוצירן רײעס בײ ר
מערציעלע ם אױף קױפן גאזאלין פאר נאן־קאכללי גראדע־אומגראדע ארױפלײגןלענער װעלן די זעלבע כללים.  די פ

) און ארענדזש Rockland), ראקלענד (Westchesterװעסטשעסטער (רן.  געװא רדינירטקאאאון זענען װיקלס 

)Orange (דער סטעיט װעט פארזעצן צו  בן קײן ברענשטאף מענעדזשמענט מאסנאמען אין די צײט. שט האװעלן ני
ז סײ װעלכע ברענשטאף ונגען, װי אױך די פעדעראלע רעגירונג, צו פארזיכערן אקאארדינירן צװישן לאקאלע רעגיר

רד, דעם יו.עס. מיט די קאוסט גא אין פארבינדונגלעמענטירט און אימפ נטזענען געפלא מענעדזשמענט מאסנאמען
 לעום אינדוסטריע."און די פעטרא ון ענערגיעדעפארטמענט פ

 

  ציע׃הינטערגרונט אינפארמא
 

), Buckeye Pipelineלײן (פײפקאײ פון א טערמינאל באדינט דורך די בא אפשטעל רא טעלװײזעסירט אהאט פעס 
נג אײלענד געגנטער אין די ניו יארק סיטי און לאג טא מיליאן גאלאנען פון געז א 4.5בערך ט ארײן װעלכע פאמפ

צוריקגעשטעלט געװארן איז כט.  הגם עלעקטעריציטעט שפעט פאריגע נא ון עלעקטעריציטעטצוליב פארלוסט פ
נען.  רעגיא ן איבעררײס אין די ברענשטאף סופלײ טשעין צו יענעירט אסהײנט אינדערפרי, עס האט פא

ל טערמינאס דער װאדעם  דורךעקטירט נישט אפ אממערסטנסגע סובורבס איז 'דינודי צפברענשטאף סופלײ צו 
  ף־לײן. גײט א
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גראדע־אומגראדע ברענשטאף סעילס ארײנגײן ונטיס און די סיטי, װעלן אונטער די פלענער אדאפטירט דורך די קא
אזײגער מארגן  5), און פינף באראס פון ניו יארק סיטי Suffolk), סאפאלק (Nassauנאסאו (ט אין אין קראפ
ט פאדערן אז געז סטאנציעס זאלן פארקױפן ברענשטאף בלױז פאר ן װעדער פלא  ).9װעמבער נארי (אינדערפ
.  חודשונעם מיט דעם טאג פגראד־אומגראד  קארעלירןװעלכע  לעיטסס מיט װיקלס װאס טראגן לײסענס פדרײװער

ע נומער װעלן קענען קױפן ברענשטאף נאר אױף ראדפארענדיגן זיך מיט א ג װאסלעיטס לײסענס פדרײװערס מיט 
ע נומער ראדגאומ אןיך מיט ע טעג פון יעדן חודש, און דרײװערס מיט לײסענס פלעיטס װעלכע פארענדיגן זראדג

האבן נישט קײן טעג פון יעדן חודש.  לײסענס פלעיטס װעלכע אומגראדע װעלן קענען קױפן ברענשטאף נאר אױף 
װעלן  נדערע סטעיטספון א לעיטס.  פלעיטסאומגראדע פלס , װעלן באטראכט װערן אלעיטסנומער, װי װעניטי פ

 ונגען. דערטער די זעלבע פאן װערן אונאונטערגעװארפ

 

דער , אןנעדער לימוזידי פאדערונג גילט נישט פאר אנפילן ברענשטאף קענס, קאמערציעלע װיקלס, טעקסי א
 לטענע געז קענס. האנט גע, און גילט נישט פאר קײן האװיקלסעמעערדזשענסי 

 

ון די סיטי זיך דױערן װעט באשטימט װערן דורך די קאונטיס אן װעט פלאנג דער ברענשטאף מענעדזשמענט װילא
 רק סטעיט. און קאארדינירט מיט ניו יא
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