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 2012, 11נאוועמבער  פאר באלדיגע פארעפנטליכונג:
 

 און פארמיטאג די אין סקעזשול וואכנטאג א אויף ארבעטן וועט) LIRR. (אר.אר.איי.על אז מעלדעט קאומא גאווערנאר
 מארגן אנגעהויבן (Rush Hour) אוער ראש נאכמיטאג

 
 סערוויס צו צוריק זיך קערן, שטורעם-סופער דעם אין געווארן פארפלייצט זענען וועלכע טונעלן) AMTRAK( עמטרעק צוויי

 יאנואר ביז פאר זעצן פארריכטונגען סיסטעם סיגנאל ּפערמענאנטע בשעת
 

 מיט סוספענדירט בלייבט אפטיילונג) LONG BEACH( ביטש לאנג; צוריק אפטיילונגען) LIRR. (אר.אר.איי.על 11 פון 10
 פארגעשלאגן סערוויס באס

 
 לאנג) MTA.) (עי.טי.עם( אויטאריטעט טראנזיט מעטראפאליטען די אז געמאלדן היינט האט קאומא. מ ענדרו נארגאווער
 10 אויף, 12 נאוועמבער, מאנטאג סקעזשול וואכנטאג א אנפירן אנהייבן וועלן) LIRR.) (אר.אר.איי.על( ראוד רעיל איילענד

 האריקעין דורכאויס געווארן פארפלייצט זענען וועלכע טונעלן ריווער טאיס די פון צוויי בשעת אפטיילונגען 11 זייערע פון
 .געעפנט ווידער ווערן, סענדי

 
 שאדן געוואלדיגע די נאך סיסטעם טראנספארטאציע פאבליק אונזער צוריקצוברענגען טריט ביי טריט פאר זעצן מיר"

 העלפן וועט סערוויס) LIRR. (אר.אר.איי.על די פון רוב פון רעסטאראציע די און, סענדי האריקעין דורך פאראורזאכט
 איך. "געזאגט קאומא גאווערנאר האט", שטורעם קאטאסטראפישן דעם דורך פאראורזאכט אומבאקוועמליכקייטן לינדערן
 טראנספארטאציע אריגינעלע די צוריקצושטעלן) MTA. (עי.טי.עם די דורך געווארן געטון איז וואס ארבעט שווערע די לויב

 ."מעגליך שנעלער ווי לעבן נארמאלן צום צוריקקומען קענען זאלן יארקערס ניו אז לויפן ווידער זאל עס סיסטעם
 
 וואס באנען פון נומער דעם רעדוצירן, געעפנט ווידער ווערן צו טונעלן די ערלויבן וועלכע, פארריכטונגען צייטווייליגע די

 פארקירעוועטע אדער/און געקענסלטע אריינרעכענען סקעזשול דער וועט ,רעזולטאט א אלס. טונעלן די דורכפארן קענען
 פערמענאנטע מאכן צו פארזעצן וועט) AMTRAK( עמטרעק. יאר סוף ביז אוערס ראש אווענט און צופרי די דורכאויס באנען

 .טונעלן געטראפענע צוויי די פאר סיסטעם סיגנאל צום פארריכטונגען
 
. מעגליכקייט אוער ראש) LIRR( ס.'אר.איי.על די פון פראצענט 70 אומגעפער פארטרעט סקעזשול וואכנטאג נייע די

 אדער געקענסלט ווערן באנען אוער ראש צופרי LIRR (143( ס.'אר.אר.איי.על די פון ניינצן וועלן, מאנטאג אנגעהויבן
) LIRR( אר.אר.איי.על די וואס באנען 127 די פון וועלן, אוער ראש אווענט אינעם. טערמינאל אנדערן אן צו פארקירעוועט

 א פון פראצענט 83 צושטעלן צופאסונג די וועט, טאג גאנצן דעם דורכאויס, אלגעמיין אין. געקענסלט זיין 23, אן פירט
 .מעגליכקייט סערוויס וואכנטאג נארמאלע

 
 אנהייבנדיג פונקציע סערוויס באס מיט סוספענדירט בלייבט, אפטיילונג) LONG BEACH( ביטש לאנג די אויף סערוויס באן

 ווערן קענען פארבינדונגען באן וואו), LYNBROOK( לינברוק און) (LONG BEACH ביטש לאנג צווישן פארטאגס 5
 .געמאכט

 
 די בשעת סעקווענס סיגנאל צייטווייליגע א) AMTRAK( עמטרעק נוצט, טונעלן געשעדיגטע צוויי די עפענען ווידער צו

 עמטרעק. צוריקגעשטעלט און פארראכטן, אראפגענומען ווערן סיסטעם סיגנאל פערמענאנטע די פון לןטיי פארשידענע
)AMTRAK (פארטיג ווערן צו ערווארטעט נישט איז סיסטעם סיגנאל געשעדיגטע וואסער זאלץ די פאררעכטן צו אז שאצט 
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 און פלאן פארריכטונג די אויף) AMTRAK( עמטרעק מיט פארבינדונג נאנטע אין איז) LIRR. (אר.אר.איי.על די. יאר סוף ביז
 .באמיאונג

 
) LONG ISLAND( איילענד לאנג גאנץ פאר, קונדן אונזערע פאר וואכן צוויי שווערע זייער געווען איז דאס אז ווייסן מיר"
 אזוי פונקט קוקן ירמ. "געזאגט וויליאמס. אי העלענע פרעזידענט) LIRR. (אר.אר.איי.על האט," געגנט גאנצע די פאר און

 .פראצעדור ערהוילונג אנגייענדע די פון טייל א אלס סערוויס נארמאלע צו צוריקצוקערן זיך קונדן אונזערע ווי ארויס
 
 וועלן מיר. תקופה די דורכאויס דעמאנסטרירט האבן קונדן אונזערע וואס געדולד און קאאפעראציע די אנערקענען מיר"

 שנעל ווי סערוויס פון רעסטאראציע פולע פארזיכערן צו) AMTRAK( עמטרעק מיט וואגרעסי ארבעטן צו פארזעצן
 ."מעגליך

 
 גערעכנט ווערן וועלן קאסטן-רייזע פולע און קראפט אין זיין טעיבלס צייט נייע וועלן, 12 נאוועמבער, מאנטאג אנגעהויבן

 ביי אויסער, פאראויס פון טיקעטס קיין נישט קויפן וועלכע די פאר קאסטן-רייזע העכערע אריינגערעכנט, באנען אלע אויף
 נישט איז פענסטער טיקעט א אדער/און ווירקונג שטורעם די צוליב נישט ארבעט מאשין ווענדינג טיקעט די וואו סטאנציעס

 .אפן
 

 10-15 ערווארטן, צייט רייזע איבריגע ערלויבן צו געראטן ווערן קונדן. צושטופט מער זיין מעגליך וועלן באנען געוויסע
 .באן די פון צענטער צום רוקן זיך און, שפעטיגונגען מינוטיגע

 
 .וואך סוף ארבעטן באנען נומער קלענערע א ווייל באווירקט זיין צו נישט ערווארטעט איז סערוויס וואך סוף

 
 :נאך פאלגט פארקירעווערונגען און קענסעלעישאנס די פון איינצלהייטן די
 

Uבאנען פארקירעוועטע/הויכפונקט צופרי: 
 

Uביטש לאנג LONG BEACH) (אפטיילונג 
 .סערוויס באס מיט ערזעצט און סוספענדירט איז סערוויס אפטיילונג) LONG BEACH( ביטש לאנג

 
 זשעמעיקע אין באנען געקענסלטע טיילווייז דריי, באנען געקענסלטע פיר( אפטיילונג) BABYLON( בעבילאן

)JAMAICA(עוו האנטערספוינט צו באנען פארקירעוועטע צוויי און(. 
 

 PENN STATION (6:59( סטאנציע ּפען אין אנקומען דארף וואס), BABYLON( באבילאן פון צופרי 5:56 די •
 סטאנציע פען פאר קונדן). ATLANTIC TERMINAL( טערמינאל אטלאנטיק צו פארקירעוועט ווערן וועט, צופרי

)PENN STATION (זשעמעיקע ביי ירןטראנספער מוזן )JAMAICA.( 
 
 PENN STATION (7:40( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), FREEPORT( פריּפארט פון צופרי 6:57 די •

 סטאנציע פען פאר קונדן). ATLANTIC TERMINAL( טערמינאל אטלאנטיק צו ווערן פארקירעוועט וועט, צופרי
)PENN STATION (עיקעזשעמ ביי טראנספערירן מוזן )JAMAICA.( 

 
 PENN STATION (8:18( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), WANTAGH( וואנטאג פון צופרי 7:26 די •

 וואס) BABYLON( באבילאן פון צופרי 7:10 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי
 בי סטאפס צוגעלייגטע מאכן וועט וואס, יצופר PENN STATION (8:20( סטאנציע פען אין אנקומען דארף

 פאר קונדן). ROCKVILLE CENTRE( סענטער ראקוויל און) BALDWIN( באלדווין), FREEPORT( פריּפארט
 ).JAMAICA( זשעמעיקע אין טראנספערירן מוזן) PENN STATION( סטאנציע פען

 
 PENN STATION (8:13( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), FREEPORT( פריּפארט פון צופרי 7:29 די •

 קומענדיגע די צו טראנספערירן וועלן קונדן). JAMAICA( זשעמעיקע ביי ווערן געקענסלט וועט, צופרי
 ).PENN STATION( סטאנציע פען צו באן געוואנדענע מערב עוועילעבל
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 PENN STATION (8:48( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), BABYLON( באבילאן פון צופרי 7:37 די •

 קומענדיגע די צו טראנספערירן וועלן קונדן). JAMAICA( זשעמעיקע ביי ווערן געקענסלט וועט, צופרי
 ).PENN STATION( סטאנציע פען צו באן געוואנדענע מערב עוועילעבל

 
 PENN STATION (8:40( סטאנציע פען צו אנקומען דארף וואס), WANTAGH( וואנטאג פון צופרי 7:48 די •

 וואס) BABYLON( באבילאן פון צופרי 7:29 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי
 סטאנציע פען פאר קונדן. צופרי ATLANTIC TERMINAL (8:43( טערמינאל אטלאנטיק אין אנקומען דארף

)PENN STATION (זשעמעיקע ביי טראנספערירן מוזן )JAMAICA.( 
 

 PENN STATION (8:50( סטאנציע פען צו אנקומען דארף וואס), FREEPORT( פריּפארט פון צופרי 8:10 די •
 וואס), BABYLON( באבילאן פון צופרי 7:45 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי
 ביי סטאפס צוגעלייגטע כןמא וועט וואס, צופרי PENN STATION (8:56( סטאנציע פען אין אנקומען דארף

 ) .ROCKVILLE CENTRE( סענטער ראקוויל און) BALDWIN( באלדווין), FREEPORT( פריּפארט
 

 PENN STATION (9:08( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), FREEPORT( פריּפארט פון צופרי 8:25 די •
 וואס), BABYLON( באבילאן פון צופרי 8:03 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי
 ביי סטאפס צוגעלייגטע מאכן וועט וועלכע, צופרי PENN STATION (9:11( סטאנציע פען אין אנקומען דארף

 ).ROCKVILLE CENTRE( סענטער ראקוויל און) BALDWIN( באלדווין
 

 PENN STATION (9:37( אנציעסט פען אין אנקומען דארף וואס), BABYLON( באבילאן פון צופרי 8:35 די •
 מוזן) PENN STATION( סטאנציע פען פאר קונדן). JAMAICA( זשעמעיקע ביי ווערן געקענסלט וועט, צופרי

 ).JAMAICA( זשעמעיקע ביי טראנספערירן
 
 

 )באן פארקירעוועטע איין, באן געקענסלטע איין( אפטיילונג) FAR ROCKAWAY( ראקעוועי פאר
 

 PENN( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), FAR ROCKAWAY( ראקעוועי פאר ןפו צופרי 8:10 די •
STATION (9:05 ראקעוועי פאר פון צופרי 8:21 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי 

)FAR ROCKAWAY ,(סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION (9:17 עטוו וועלכע, צופרי 
 טראנספערירן מוזן) PENN STATION( סטאנציע פען פאר קונדן). JAMAICA( זשעמעיקע ביי ווערן געקענסלט

 סטאפס) FOREST HILLS( הילס פארעסט און) KEW GARDENS( גארדנס קיו די). JAMAICA( זשעמעיקע ביי
 די אין, צופרי 8:56 און צופרי 8:54 באן געוואנדענע מערב אנדערע אן צו צוגעלייגט ווערן וועלן, באן דעם פאר
 .רייע

 
 PENN( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), FAR ROCKAWAY( ראקעוועי פאר פון צופרי 8:21 די •

STATION (9:17 זשעמעיקע ביי ווערן געקענסלט וועט, צופרי )JAMAICA .(סטאנציע פען פאר קונדן )PENN 
STATION (זשעמעיקע ביי טראנספערירן מוזן )JAMAICA.( 

 
 )זשעמעיקע ביי באנען געקענסלטע טיילווייזע צוויי; באן געקענסלטע איין( אפטיילונג) HEMPSTEAD( העמפסטעד

 
) PENN STATION( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), HEMPSTEAD( העמפסטעד פון צופרי 6:58 די •

 מוזן) PENN STATION( סטאנציע פען פאר נדןקו). JAMAICA( זשעמעיקע ביי אפהאקן זיך וועט, צופרי 7:52
 ).JAMAICA( זשעמעיקע ביי טראנספערירן
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) PENN STATION( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), HEMPSTEAD( העמפסטעד פון צופרי 7:12 די •
 וזןמ) PENN STATION( סטאנציע פען פאר קונדן). JAMAICA( זשעמעיקע ביי אפהאקן זיך וועט, צופרי 8:03

 ).JAMAICA( זשעמעיקע ביי טראנספערירן
 

 PENN( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), FLOREL PARK( פארק פלארעל פון צופרי 7:38 די •
STATION (8:14 היקסוויל פון באן צופרי 7:29 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי 

)HICKSVILLE ,(סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION (8:17 מאכן וועט וועלכע, צופרי 
 האליס און), QUEENS VILLAGE( ווילעזש קווינס), FLORAL PARK( פארק פלארעל ביי סטאפס צוגעגעבענע

)HOLLIS.( 
 

 ))JAMAICA( זשעמעיקע ביי באן געקענסלטע טיילווייזע איין( אפטיילונג) MONTAUK( מאנטאק
 

 וועט, צופרי PENN STATION (7:02( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס, סּפיאנק פון פריצו 5:08 די •
), SPEONK( סּפיאנק פון באן צופרי 5:30 די נעמען קענען קונדן). JAMAICA( זשעמעיקע ביי ווערן געקענסלט

 פען פאר קונדן .צופרי HUNTERSPOINT AVENUE (7:26( עוועניו האנטערסּפוינט צו אנקומען דארף וואס
 ).JAMAICA( זשעמעיקע ביי טראנספערירן מוזן) PENN STATION( סטאנציע

 
 )באן געקענסלטע איין( אפטיילונג) OYSTER BAY( בעי אויסטער

 
 וואס)), MINEOLA( מינעאלע פון באן צופרי 7:31) (EAST WILLISTON( וויליסטאן איסט פון צופרי 7:26 די •

 אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי PENN STATION (8:14( סטאנציע פען אין אנקומען דארף
 PENN( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), HICKSVILLE( היקסוויל פון באן צופרי 7:29 די דורך ווערן

STATION (8:17 מינעאלע ביי סטאפס צוגעגעבענע מאכן וועט וועלכע, צופרי )MINEOLA ,(עניועוו מערילאן 
)MERILLON AVENUE ,(פארק הייד ניו און )NEW HIDE PARK ,(פארק פלארעל אויך ווי )PARK 

FLORAL ,(ווילעזש קווינס )QUEENS VILLAGE (האליס און )HOLLIS.( 
 
 צופרי 7:48 ארויסגיין וועט) EAST WILLISTON( וויליסטאן איסט פון באן קומענדיגע די
 

 )באן געקענסלטע איין( אפטיילונג) HUNTINGTON( האנטינגטאן)/PORT JEFFERSON( זשעפערסאן ּפארט
 
 PENN STATION (7:11( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), HICKSVILLE( היקסוויל פון צופרי 6:25 די •

), HUNTINGTON( האנטינגטאן פון צופרי 6:15 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי
 סטאפס צוגעגעבענע מאכן וועט וועלן, צופרי PENN STATION (7:17( סטאנציע פען אין אנקומען דארף סווא
 NEW( פארק הייד ניו און), MERILLON AVENUE( עוועניו מערילאן), CARLE PLACE( פלעיס קערלי ביי

HIDE PARK.( 
 
 סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), COLD SPRING HARBOR( הארבאר ספרינג קאלד פון צופרי 7:28 די •

)PENN STATION (8:25 פון צופרי 7:19 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי 
) ATLANTIC TERMINAL( טערמינאל אטלאנטיק אין אנקומען דארף וואס), HUNTINGTON( האנטינגטאן

 HUNTINGTON (7:24( האנטינגטאן פארלאזנדיג – שפעטער מינוט פינף ארבעטן וועט וועלכע, צופרי 8:25
 ).JAMAICA( זשעמעיקע ביי טראנספערירן מוזן) PENN STATION( סטאנציע פען פאר קונדן. צופרי

 
 איז, צופרי PENN STATION (8:14( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס, מינעאלע פון צופרי 7:31 די •

 דארף וואס), HICKSVILLE( היקסוויל פון צופרי 7:29 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט
 ביי סטאפס צוגעגעבענע מאכן וועט וועלכע, צופרי PENN STATION (8:17( סטאנציע פען אין אנקומען
 NEW HYDE( פארק הייד ניו און), MERILLON AVENUE( עוועניו מערילאן), MINEOLA( מינעאלע
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PARK ,(פארק פלארעל אויך ווי )FLORAL PARK ,(ווילעזש קווינס )QUEENS VILLAGE ,(האליס און 
)HOLLIS.( 

 
 

 )באן געקענסלטע איין( אפטיילונג) PORT WASHINGTON( וואשינגטאן ּפארט
 

) PENN STATION( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), GREAT NECK( נעק גרעיט פון צופרי 8:58 די •
 PORT( וואשינגטאן ּפארט פון צופרי 8:45 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. טגעקענסל איז, צופרי 9:34

WASHINGTON ,(סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION (9:20 וועט וועלכע, צופרי 
 נעק ליטל ביי אפשטעלונגען צוגאב מאכן און, שפעטער מינוט צוויי) GREAT NECK( נעק גרעיט פארלאזן

)LITTLE NECK ,(דאגלאסטאן )DOUGLASTON ,(בעיסייד )BAYSIDE ,(אובורנדעיל )AUBURNDALE ,(
 )..FLUSHING-MAIN ST. (סט מעין-פלאשינג און), MURRAY HILL( היל מורעי), BROADWAY( בראדוועי

 
 )באנען געקענסלטע דריי( אפטיילונג) RONKONKOMA( ראנקאנקאמע

 
 PENN( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), FARMINGDALE( לפארמינגדעי פון צופרי 6:00 די •

STATION (6:50 ראנקאנקאמע פון צופרי 5:42 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי 
)RONKONKOMA ,(סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION (6:58 וועט וועלכע, צופרי 

 ).MINEOLA( מינעאלע אין סטאפ נעצוגעגעבע א מאכן
) PENN STATION( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), CENTRAL ISLIP( איסליּפ סענטרעל פון 6:54 די •

 ראנקאנקאמע פון צופרי 6:56 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי 8:06
)RONKONKOMA ,(טערמינאל קאטלאנטי אין אנקומען דארף וואס )ATLANTIC TERMINAL (8:17 צופרי. 

 PENN)   סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), FARMINGDALE( פארמינגדעיל פון צופרי 6:57 די •
STATION) 7:48 ראקאנקאמע פון צופרי 6:39 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, צופרי 

)RONKONKOMA ,(סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION (8:00 וועט וועלכע, צופרי 
 ).HICKSVILLE( היקסוויל ביי אפשטעל צוגאב א מאכן

 
. עוו האנטערסּפוינט צו באן פארקירעוועטע איין( אפטיילונג) WEST HEMPSTEAD( העמפסטעד וועסט

)HUNTERSPOINT AVE..( 
 

 PENN( סטאנציע פען אין אנקומען דארף וואס), WEST HEMPSTEAD( העמפסטעד וועסט פון צופרי 7:36 די •
STATION (8:29 עוועניו האנטערספוינט צו פארקירעוועט ווערט, צופרי )HUNTERSPOINT AVENUE .(

 ).JAMAICA( זשעמעיקע ביי טראנספערירן מוזן) PENN STATION( סטאנציע פען פאר קונדן
 

Uבאן טעגעקענסל הויכפונקט צוריקוועגס צופרי: 
 

 BABYLON  (10:24( באבילאן אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון צופרי 9:22 די •
 פען פון צופרי 9:05 די אדער, דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן געוואנדענע מזרח די. געקענסלט איז, צופרי

 9:41 די אדער; צופרי BABYLON (10:21( באבילאן אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע
 .צופרי BABYLON (10:57( באבילאן אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון צופרי

 
Uבאן פארקירעוועטע/געקענסלטע הויכפונקט אווענט: 

 
 אפטיילונג) LONG BEACH( ביטש לאנג

 
 .סערוויס באס מיט ערזעצט ווערט און סוספענדירט איז סערוויס אפטיילונג) LONG BEACH( ביטש לאנג •
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 )געקענסלט באנען אכט( אפטיילונג )BABYLON( באבילאן
 

) BABYLON( באבילאן אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 4:04 די •
 וואס יארק ניו פון באן נאכמיטאג 4:12 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 5:05
 ביי אפשטעלונגען מיט נאכמיטאג MASSAPEQUA PARK (5:10( פארק מעסעּפעקווע אין אנקומען דארף

 זשעמעיקע), KEW GARDENS( גארדענס קיו), FOREST HILLS( הילס פארעסט), WOODSIDE( וואדסייד
)JAMAICA ,(סענטער ראקוויל )ROCKVILLE CENTRE ,(באבילאן ביז אפשטעלונגען לאקאלע אלע אןד און 
)BABYLON.( 

 
) BABYLON( באבילאן אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 4:34 די •

 וואס) NY. (י.נ פון באן נאכמיטאג 4:37 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 5:39
 סעינט), JAMAICA( זשעמעיקע ביי סטאפס מיט נאכמיטאג 5:52) BABYLON( באבילאן אין ןאנקומע דארף

 אלע דאן און), ROCKVILLE CENTRE( סענטער ראקוויל), LYNBROOK( לינברוק), ST. ALBANS( אלבאנס
 ).BABYLON( באבילאן ביז סטאפס לאקאלע

 
 איז, נאכמיטאג BABYLON (5:55( באבילאן אין עןאנקומ דארף וואס, סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 4:52 די •

 אין אנקומען דארף וואס) NY. (י.נ פון באן נאכמיטאג 5:03 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט
 דאן און), ROCKVILLE CENTRE( סענטער ראקוויל ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג 5:53) WANTAGH( וואנטאג

 ).BABYLON( אבילאןב ביז סטאפס לאקאלע אלע
 

 וואנטאג אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:13 די •
)WANTAGH (6:19 באן נאכמיטאג 5:19 די דורך ווערן אקאמאדירט וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 

 מיט נאכמיטאג WANTAGH 6:06)( וואנטאג אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון
 אלע דאן און), MERRICK( מעריק), JAMAICA( זשעמעיקע), WOODSIDE( וואדסייד ביי אפשטעלונגען

 ).BABYLON( באבילאן ביז אפשטעלונגען לאקאלע
 

 פריּפארט אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:24 די •
)FREEPORT (6:10 נאכמיטאג 5:35 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 

 זשעמעיקע אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן) HUNTINGTON( האנטינגטאן
)JAMAICA(5:55  באבילאן נאכמיטאג 6:05 די צו טראנספערירן צו, נאכמיטאג )BABYLON (א מיט באן 

 באבילאן ביז סטאפס לאקאלע אלע דאן און), ROCKVILLE CENTRE( סענטער ראקוויל ביי סטאפ
)BABYLON.( 

 
 איז, נאכמיטאג BABYLON (6:40( באבילאן אין אנקומען דארף וואס, סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:36 די •

), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:40 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט
 און), MERRICK( מעריק ביי אפשטעל אן מיט, נאכמיטאג 6:30) SEAFORD( סיעפארד אין אנקומען דארף וואס
 ).BABYLON( באבילאן ביז סטאפס לאקאלע אלע דאן

 
 וואנטאג אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 6:05 די •

)WANTAGH (6:51 באן נאכמיטאג 6:10 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 
 מיט, נאכמיטאג FREEPORT (6:54( פריּפארט אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון
 .וואנטאג יזב סטאפס לאקאלע אלע דאן און), ROCKVILLE CENTRE( סענטער ראקוויל ביי סטאפ א

 
) BABYLON( באבילאן אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 6:33 די •

 סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 6:36 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 7:35
)PENN STATION ,(וואנטאג אין אנקומען דארף וואס )WANTAGH (7:29 ביי סטאפס מיט, אווענט 
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 דאן און), ROCKVILLE CENTRE( סענטער ראקוויל), ST. ALBANS( אלבאנס סאונט), JAMAICA( זשעמעיקע
 ).BABYLON( באבילאן ביז סטאפס לאקאלע אלע

 
 )געקענסלט באן איין) (HEMPSTEAD( העמפסטעד

 
 העמפסטעד אין אנקומען דארף וואס, )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:04 די •

)HEMPSTEAD (5:57 נאכמיטאג 5:06 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 
 זשעמעיקע אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן) HUNTINGTON( האנטינגטאן

)JAMAICA (5:25 העמפסטעד נאכמיטאג 5:39 יד צו טראנספער פאר נאכמיטאג )HEMPSTEAD (א מיט באן 
 ).HEMPSTEAD( העמפסטעד ביז סטאפס לאקאלע אלע דאן און), HOLLIS( האליס אין סטאפ

 
 )געקענסלט באן איין) (OYSTER BAY( בעי אויסטער
) OYSTER BAY(  בעי אויסטער אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן 6:16 די •

 דזשעימעקע ביי אנהייבן זיך וועט און) PENN STATION( סטאנציע פען פון געקענסלט איז, נאכמיטאג 7:30
(JAMAICA) נאכמיטאג  6:08 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. נאכמיטאג 6:36 ארויספארנדיג 
 זשעמעיקע אין אנקומען רףדא וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן) HUNTINGTON( האנטינגטאן

)JAMAICA (6:28 בעי אויסטער די צו טראנספער פאר נאכמיטאג )OYSTER BAY (באן. 
  

 )געקענסלט באנען דריי( ברענטש(PORT JEFFERSON) דזשעפערסאן פארט
 האנטינגטאן  אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 3:27 די •

)HUNTINGTON  (4:33 נאכמיטאג 3:43 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 
 דזשעימעקע), WOODSIDE( וואודסייד ביי סטאפס מיט) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן

(JAMAICA)  ,פארק הייד ניו NEW HIDE PARK) ,(האנטינגטאן ביז סטאפס לאקאלע אלע דערנאך און 
)HUNTINGTON. ( 

 האנטינגטאן  אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:46 די •
)HUNTINGTON  (6:51 נאכמיטאג 6:08  די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 

 HUNTINGTON  (7:18( האנטינגטאן  אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן
 NEW HIDE פארק הייד ניו,  (JAMAICA) דזשעימעקע), WOODSIDE( וואודסייד ביי סטאפס מיט נאכמיטאג

PARK) ,(האנטינגטאן ביז סטאפס לאקאלע אלע דערנאך און )HUNTINGTON. ( 
 האנטינגטאן  אין אנקומען דארף וואס), PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 6:30 די •

)HUNTINGTON  (7:32 נאכמיטאג 6:56  די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 
 HUNTINGTON (8:04( האנטינגטאן  אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן

 NEW HIDE פארק הייד ניו,  (JAMAICA) דזשעימעקע), WOODSIDE( וואודסייד ביי סטאפס מיט נאכמיטאג
PARK) ,(האנטינגטאן ביז סטאפס לאקאלע אלע דערנאך און )HUNTINGTON. ( 

  
 )געקענסלט באנען אכט( ברענטש)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן פארט

 פארט  אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 4:22 די •
 דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג PORT WASHINGTON)   (4:58וואשינגטאן

 GREAT( נעק גרעיט אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 4:25  די
NECK (5:02 וואודסייד ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג )WOODSIDE (פארט ביז סטאפס אלע דערנאך און 

 ).Mets-Willet Point(  פוינט ווילעט מעטס די אויסער)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן
 פארט  אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 4:43 די •

 דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג PORT WASHINGTON)   (5:21וואשינגטאן
 GREAT( נעק גרעיט אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 4:46 די

NECK (5:23 וואודסייד ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג )WOODSIDE (פארט ביז סטאפס אלע דערנאך און 
 ).Mets-Willet Point(  פוינט ווילעט מעטס די אויסער)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן
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 פארט  אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:11 די •
 דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג PORT WASHINGTON)   (5:47וואשינגטאן

 GREAT( נעק גרעיט אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:14 די
NECK (5:45 וואודסייד ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג )WOODSIDE (פארט ביז סטאפס אלע דערנאך און 

 ).Mets-Willet Point(  פוינט ווילעט מעטס די אויסער)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן
 פארט  אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:26 די •

 דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג PORT WASHINGTON)   (6:04נגטאןוואשי
 GREAT( נעק גרעיט אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:29 די

NECK (6:05 וואודסייד ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג )WOODSIDE (פארט יזב סטאפס אלע דערנאך און 
 ).Mets-Willet Point(  פוינט ווילעט מעטס די אויסער)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן

 פארט  אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:50 די •
 דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג PORT WASHINGTON)   (6:19וואשינגטאן

 GREAT( נעק גרעיט אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:56 די
NECK ( 6:31וואודסייד ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג )WOODSIDE (פארט ביז סטאפס אלע דערנאך און 

 ).Mets-Willet Point(  פוינט ווילעט מעטס די אויסער)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן
 פארט  אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 6:11 די •

 דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג PORT WASHINGTON)   (6:48וואשינגטאן
 GREAT( נעק גרעיט אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 6:14 די

NECK ( 6:49וואודסייד ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג )WOODSIDE (פארט ביז סטאפס אלע דערנאך און 
 ).Mets-Willet Point(  פוינט ווילעט מעטס די אויסער)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן

 פארט  אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 6:24 די •
 דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאגPORT WASHINGTON)   ( 7:04וואשינגטאן

 GREAT( נעק גרעיט אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 6:42 די
NECK ( 7:17וואודסייד ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג )WOODSIDE (פארט ביז טאפסס אלע דערנאך און 

 ).Mets-Willet Point(  פוינט ווילעט מעטס די אויסער)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן
 פארט  אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 7:01 די •

 דורך ירטאקאמאד ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאגPORT WASHINGTON)   ( 7:36וואשינגטאן
 GREAT( נעק גרעיט אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 7:14 די

NECK ( 7:48וואודסייד ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג )WOODSIDE (פארט ביז סטאפס אלע דערנאך און 
 ).Mets-Willet Point(  פוינט ווילעט מעטס די אויסער)  (PORT WASHINGTONוואשינגטאן

 
 )געקענסלט באנען צוויי) (RONKONKOMA( ראנקאנקאמא

  פארמינגדעיל אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 4:54 די •
FARMINGDALE) ( 5:56נאכמיטאג 5:01 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 

 RONKONKOMA (6:20( ראנקאנקאמא אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן
 הייד ניו,  (JAMAICA) דזשעימעקע), WOODSIDE( וואודסייד ביי סטאפס מיט ביי סטאפ א מיט נאכמיטאג

 ) .RONKONKOMA( ראנקאנקאמא ביז סטאפס אלע דערנאך און), (NEW HIDE PARK פארק
 ראנקאנקאמא אין אנקומען דארף וואס )PENN STATION( סטאנציע פען פון באן נאכמיטאג 5:22 די •

)RONKONKOMA (6:38 נאכמיטאג 5:41 די דורך אקאמאדירט ווערן וועלן קונדן. געקענסלט איז, נאכמיטאג 
 RONKONKOMA (6:49( ראנקאנקאמא אין אנקומען דארף וואס) PENN STATION( סטאנציע פען פון באן

 ביז סטאפס אלע דערנאך און Wyandanch)( ווייאנדאנטש),Hicksville( היקסוויל ביי טאפס א מיט נאכמיטאג
 ) .RONKONKOMA( ראנקאנקאמא

 
 - ברענטש ביעטש לאנג סLIRR די דורכאויס און ביעטש לאנג אין שאדן וואלן שטורעם באדייטנדע די צוליב
 צו אויסגעשטעלט סיגנאלן און סוויטשעס ןאו, סובסטעישנס עלעקטרישע צו פאוער די אפעקטירט האט וועלכע

, קונדן ברענטש ביעטש לאנג פאר סערוויס באס א צוצושטעלן פארזעצן  LIRR די וועט - וואסער זאלץ צו זיין
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 אינדערפרי אזייגער 5 פון  סטאנציע ביעטש לאנג די אריינרעכענען צו פרייטאג אום פארלענגערט זיין וועט וועלכע
 .קורפיו ס'ביעטש לאנג אוו סיטי די צוליב נאכמיטאג 5:30 ביז

 
 און ביעטש לאנג ס'LIRR די צווישן רונדע א באס ס'LIRR די מאכט, אינדערפרי אזייגער 5 פון אנגעפאנגען

 עוועניו סענטער און, ראקאוועי איסט, אושענסייד, פארק איילענד ביי סטאפס מאכנדיג - סטאנציעס לינברוק
 9 ביז לינברוק און פארק איילענד צווישן פארזעצן רונדע באס די טוט, אגנאכמיט 5:30 נאך. סטאנציעס

 .סטאנציע לינברוק די ביי ווערן דעמאכט קען רונדע באס די פון און צו פארבינדונגען באן. אויפדערנאכט
 פפארןא צו און לינברוק און ביעטש לאנג צווישן פארן צו מינוט 45 בערך נעמען צו ערווארטעט זענען באסעס די

 די וועלן, שטונדן אוער ראש נישט אין. אוערס ראש נאכמיטאג און צופרי די דורכאויס מינוט פינף יעדע בערך
 .לענגער זיין צווייטע די און באס איין צווישן צייטן אפפאר

LIRR געעפענט זיך האט  סטאנציע קאמפארט ביטש לאנג 
 זאל ווארט סטאנציע ביטש לאנג LIRR די איז דזשענארעטאר א וצ באהעפטן זיך נאכן און ריינוגונג גרונטליכע א נאך

 אין. געגענט באטראפענע שווער די דורך ווערן באנוצט וועט וועלכע סטאנציע קאמפארט א צו געווארן איבערגעמאכט
 און לעפאןטע סעל טשארדזשען צו ווייערס אויך סטאנציע ביטש לאנג די האט, ס'הכסא בית און וואסער, הייצונג צו צוגאב
 אזייגער 4 ביז אינדערפרי אזייגער 6 פון טאג יעדן אפען זיין וועט סטאנציע קאמפארט די. דעווייסעס עלעקטראנישע אנדערע

 .נאכמיטאג
 

LIRR באנען אנגעלייגע ערווארטן זאלן קאסטומערס 
 זיין וועלן באנען די און לענגער וארטןו דארפן מען וועט, טעג וואכן די אין סערוויס ווייניג דא נאך איז עס וואס דעם צוליב
 עס.  סטעשאן פען אין אומשטענדן אנגעלייגטע ערווארטן קאסטומערס די זאלן, אוער רוש ביינאכט די ביי. אנגעלייגט מער
, הויכפונקט די נישט עס ווען שטונדען די אין פארן און שטונדען ארבעטס צוטיילן זאלן קאסטומערס אז רעקאמענדירט איז
 .שטונדן הויכפונקט די אין אנגעלייגקייט רעדוצירן העלפן צו מעגליף באוי

 
  אינפארמאציע מער פאר

E- אומזוסטע פאר אויפסיינען זיך און, 0TUwww.mta.infoU0T וועבזייטל MTA די, באריכטן נייעס נאכפאלגן זאלן קאסטומערס
alerts די איבער אפדעיטס פאר LIRR די מיט פארבינדן אויך זיך קענען קאסטומערס. סערוויס LIRR אינפארמאציע טרעוועל 
 איר זענט אויב. רעילראוד איילענד לאנג: זאגן און ליניע אינפארמאציע טרעוועל סטעיט יארק ניו די, 511 רופן דורך צענטער
 LIRR די מיט פארבינדן צו זיך רילעי 711 פרייע די פאר פארזארגער סערוויס רילעי אייער נוצט, גוט נישט הערט אדער טויב
 . 511 אויף
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