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 2012, 8נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא
 

 פאר זיך עפנט) QUEENS MIDTOWN TUNNEL( טונעל מידטאון קװינס אז מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר
 יקטראפ

 

 )Long Island( אײלענד נגלא פון נסיעות פארלײכטערן טװע צוריקשטעלונג טונעל עשנעל
 

 אן גײען ארריכטונגעןפ בשעת קראפט אין גרעניצונגעןבא טראק
 

 טראנספארטאציע מעטראפאליטען די אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. מ ענדרו גאװערנאר
 במשך געװארן פארפלײצט איז װעלכער), Queens Midtown Tunnel( טונעל מידטאון קװינס ס'אױטאריטעט

  .שטונדע שרא גרןמא גפרײטא די פאר צײט אין דרײװערס פאר עפענען זיך װעט), Sandy( סענדי ריקעיןהא
 

 פארקערטע די אין לעינס צװײ און ריכטינג אײן אין לעינס צװײ מיט ריאינדערפ אזײגער 6 עפענען זיך װעט טונעל דער
 פאר נסיעות פארלײכטערן װעט ענונגעפ די.  טונעל דעם צןני צו װערן ערלױבט שטני װעלן קסטרא קײן.  ריכטינג

 האבן װעלכע), Long Island( אײלענד לאנג און) Queens( קװינס פון) Manhattan( מאנהעטן קײן פארנדיג דרײװערס
 . פאסירט האט שטורעם דער זינט טונעל דעם ניצן געקענט נישט

 
.  געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט," אן גײט נעטװארק טראנספארטאציע ס'ארקי ניו פון צוריקשטעלונג די"
 איז יארקערס ניו פאר צוריקשטעלן אים און סיסטעמען זײנע בױעןאיבער, טונעל דאזיגן דעם ארױספאמפן דאס"

 ."יאינדערפר מארגן רעזולטאטן די זען ערשט װעלן קאמיוטערס און דערגרײכונג אומגלױבליכע אן געװען
 

 באס עקספרעס באגרעניצטן פאר געעפנט זיך האט )Queens Midtown Tunnel( טונעל מידטאון קװינס דער
 בןבלײ צו עלול איז ער.  מעלדונג װײטערדיגע א ביז טונעל אינעם ערלױבט כנישטנא זענען טראקס.  מארגן דינסטאג

, װענטילאציע, מעכאנישע צו דענעסשא גרױסע פארריכטן צו פאר זעצן מאנשאפטן װען טכבײנא פארשלאסן
 . לײצונגפארפ די דורך פאראורזאכט ,סיסטעמען אנדערע און קאמוניקאציע, כטונגײבאל

 
 אוממעגליכע אן װי אױסגעזען האט )Queens Midtown Tunnel( טונעל מידטאון קװינס דעם צוריקשטעלן סדא"

 MTA טהא," אוממעגליכע דאס געטאן האבן טערסארבע טונעלן און בריקן MTA בערא, שטורעם דעם נאך אױפגאבע
 האבן זײ" . גטגעזא) Joseph J. Lhota( טאָאלה. דזשעי דזשאוזעף אפיסער עקזעקיוטיװ טשיף און פארזיצער
 טראנספארטאציע ס'יארק ניו אין באשטאנדטײל װיכטיגן קריטיש א ריקצושטעלןצו זײגער די רוםא געארבעט
 ."טוססטא נארמאלן איר צו צוריק יארק ניו ברענגען העלפן צו און נעטװארק
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