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 2012, 11נאװעמבער  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

 
 NEWARK וןפ סערװיס PATH אז מעלדן) CHRISTIE( קריסטי גאװערנאר און) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 12 נאװעמבער, נטאגמא אנפאנגנדיג װידער גײט 33rd STREET קײן
 

ליניעס; נײע  Hobokenאון  World Trade Centerלײצטע פארפרריכטן היבש ארבעט זעצט נאכאלץ פאר צו פא
 נהעטןאין מא 39th Street Pierקײן  Hoboken Ferry Terminalון ֿפערי סערװיס װעט אריבערפירן פאסאזשירן פ

 
) Chris Christieקריס קריסטי ( גאװערנאר) און ניו דזשערסי Andrew M. Cuomo( קואמא. מ ענדרו גאװערנאר

ניו סטאנציעס אין  Harrisonאון  Newark Pennערװיס װעט װידער גײן בײ די רעיל ס PATH אז געמאלדן הײנט בןהא
אזײגער.  טרעינס װעלן גײן אין בײדע  5, אום 12קײן מאנהעטן, אנפאנגנדיג מארגן, נאװעמבער  דזשערסי

 אין ניו יארק. 33rd Streetאון  Newark Penn ,New Jerseyבײנאכט צװישן  10ריכטינגען ביז 
 

 Journalװעט די צײטװײליגע ליניע אױך ארײנרעכענען אפשטעלן בײ Harrisonאון  Newark Pennו אין צוגאב צ
Square ,Grove Street און ,Newport  14סטאנציעס אין ניו דזשערסי און בײth ,23rd 33, אוןrd Street  סטאנציעס

9Pאון  Christopherאין מאנהעטן.  טרעינס װעלן זיך נישט אפשטעלן בײ 

th
P רק.  דיסעיבלד ן אין ניו יאגאס

 .33rd Streetאון  Newark ,Journal Squareר בײ פאסאזשירן װעלן האבן צוטריט צו פלאטפארמעס נא
 

PATH  סערװיס בלײבט סוספענדירט בײ דיHoboken ,Exchange Place  און דיWorld Trade Center  סטאנציעס
נעס אלס א רעזולטאט פון פרעצעדענטלאזע און בשעת רעקאװערי מיהען זעצן פאר.  צוליב שװערע שאדע

טונעלן און פילצאליגע סטאנציעס, עס װעלן פאסירן עטליכע װאכן אײדער  PATHפארשפרײטע פארפלײצונג אין די 
 זענעןסטאנציע  Hobokenליניע און די ליניעס קײן און פון  Newark-World Trade Centerסערװיס אױף די 
 צוריקגעשטעלט. 

 
װארטן און רלענגערטע צו פאװערן אױסגעשטעלט ז זײ מעגן זשירן ארענען פאסאאריטעט באאמטע װאאױט רטפא

בײ שטופן זיך ריק צו איר נארמאלן סטאטוס.  צו פארמינערן צו קומטעטיגונגען ביז סערװיס פאטענציעלע שפ
עך מיט קארטל SmartLinkאױסװעלן צו קױפן  שינען קענען פאסאזשירןװענדינג מאטיקעט סטאנציע 

 פאראױס־באצאלטע טריּפס. 
 

און ניו  פארט אױטאריטעט, װעלן די מאנהעטןקײן  האבאקעןון ענזיט אפציעס פטר צושטעלן נאך מאסןכדי צו
ניו ג.  צו אפערירן א נײע ֿפערי סערװיס פון דעם האבאקען פערי טערמינאל מאנטאנהײבן אדזשערסי טרענזיט אױך 



Yiddish 

ך האבאקען פערי טערמינאל און דערנאס צו דעם צט קענען נעמען א באסטומערס װעלן יעדזשערסי טרענזיט קא
 $5איז  קאסט דינהעטן.  אין מא 39th streetבײ  Pier 79צו  פאסאזשירןס װעט נעמען א ֿפערי װא אריבערגײן אױף

יטאג כמנא 4ון רי אצופ 10 צופרי ביז 6ען צװישן האבאקען און מאנהעטן פון עריס װעלן גײן אין בײדע ריכטינגאון פ
קײן מידטאון  Pier 79ון מזיסטע שאטל באסעס װעלן צוגעשטעלט װערן פג.  אובײנאכט., מאנטאג ביז פרײטא 8און 
 נהעטן. מא

 
וס ן אױך אױסװעלן צו גײן צופנהעטן קענעצו פארן קײן מאנציע סטא Hobokenפאסאזשירן װעלכע געװײנליך ניצן די 

מינוט, אדער זיך באניצן מיט עטליכע אנדערע פערי און באס  10, װאס דױערט נציעסטא Newportצו די 
 Midtownאון קײן  Liberty State Parkאיז עװעילעבל פון  Lower Manhattanאלטערנאטיװן.  פערי סערװיס קײן 

Manhattan  פוןWeehawken, New Jersey פון נומער פלט די צאל רדאניו דזשערסי טרענזיט פא.  אין צוגאב, האט
 ל אין בײדע ריכטונגען. פארט אױטאריטעט באס טערמינאקען קײן באסעס פון האבא 106

 
און פאלגט  /http://www.panynj.gov/pathזוכט פארט אױטאריטעט'ס װעבסײט לעצטערע אינפארמאציע באר פא

 ./http://nywaterway.comזוכט פערי סקעדיולס בא זען.  צו PATHTweet@ך אױף טװיטער זײ נא
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