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MTA נהעטןשטעלט צוריק סערװיס קײן מא )MANHATTAN(  

  
 נהעטן לינקטעג פון ארבעט זענען נײטיג צוריקצושטעלן ברוקלין מא

 
טרעין סערװיס  L) האט צוריקגעשטעלט באגרעניצטע MTA( די מעטראפאליטען טראנספארטאציע אױטאריטעט

 ביז Rockaway Parkwayדי ליניע פון  פארלענגערנדיג), Manhattan) און מאנהעטן (Brooklynצװישן ברוקלין (
8th Avenue14ענונג פון די .  די עפth Street  מסבורג ױנער פון װיליאאײנװא דןרבינפא װידערטוט טיוב

)Williamsburg) בושװיק ,(Bushwick(איסט ניו יא ,) רקEast New York (נאעאון ק) רסיCanarsie מיט (
 . )Manhattan( מאנהעטן

  
L 14דורך די  װידער אנגעהױבן צו גײןבן נס האטרעיth Street צװישן  ןמינוט 10ג מיט ער נאכמיטאזײגא 3 טיוב

די טיוב איז   .Broadway Junction קײן 8th Avenueסערװיס צו סטאנציעס פון  דיגשטעלנצוריק ,טרעינס
מאנשאפטן האבן  MTAפוס.   3,400ון פוס פאר איר גאנצע לענג פ 15קײט פון טיפ פארפלײצט געװארן צו א

         ִ    צו די טוי ב'ס דענעס געארבעט ארום די זײגער ארױספאמפנדיג װאסער און דערנאך פארריכטנדיג שװערע שא
 גענײטיגט אין ברײטעאלע בן זיך װעלכע האציע סיסטעמען וניקאציע און קאמרע פאמפינג, סינגאליזאאסטאציאנ

 רריכטונגען. פא
 

ונג פון סערװיס און װעלן פארזעצן מע צוריקשטעלפולקאון די אין די ריכטונג פרשריט כן פאר צו מא"מיר זעצן פא
 MTAט רענגט נישט איבער די סיסטעם," האשטעס װען עס איז זיכער און ר , אבער נאטליךשטאן דאס צו טא

געזאגט.  "עס בלײבט אבער ) Joseph J. Lhota( טשיף עקזעקיוטיװ אפיסער דזשאוזעף דזשעי. להָאטא רזיצער אוןפא
אין  ליניע Sea Beach) און לענגאױס די Rockawaysװעיס (ט צוריקצושטעלן סערװיס אין די ראקארבעאסאך א

 ). Sandyריקעין סענדי (װעלכע זענען חרוב געװען דורך הא ),Brooklynברוקלין (
 
 N פ'ןליניע אױ Sea Beachדענעס װי אױך די ) האט געליטן שװערע שאRockawaysראקאװעיס (ליניע אין די  Aדי 
קײן יעדן סערװיס  וןפאר דעם צוריקקער פ.  עס איז נישט קײן טײמטעיבל Coney Island קײן 8th Avenueון פ

 24/7בעטן רפארזעצן צו אטן װעלן די סיסטעם, אבער טרעק ארבעטערס און מאנשאפון לקים פזיגע חאײנעם פון די דא
  ר מעגליך. צוריקצושטעלן סעריװס אזױ שנעל װי נאכדי 

 
װעלן  די טיוב איז טרוקן,ר נאטיוב.  װי  Montague Streetר אינעװײניג די פאמפן זעצט זיך אױך פאדאס 

סערװיס קײן  Rרריכטונגען צוריקצושטעלן ארבעטערס קענען אפשאצן די שאדענעס און מאכן אלע נײטיגע פא
 ).Manhattanנהעטן (מא
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