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  2012, 19נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 
) ROCKAWAY(װעי ראקא טל לענגאױסשא בװעיאומזיסטע סא מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 האלב אינזל
 

H  ון חלק פשאטל ערזעצט אA ונעם שטורעםדיגט פלײן געשע 
 

MTA  ראקאװעיס (די שטעלט טרעינס צוריק צוRockawaysצו פארבעסערן טרענזיט אפציעס ( 
 

 בילדער און װידעאס פון טרעין ליפט אפעראציע עװעילעבל 

 
ראקאװעי  נעםוױנער פאאײנװ אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

)Rockaway( אזײגער  4ן אונזיסטע רעיל שאטל סערװיס, אנפאנגנדיג ניצן מיט אװעלן קענען זיך בא נזלהאלב אי
װעט אפערירן די סערװיס,  )MTAאױטאריטעט ( נזיט.  די מעטראפאליטען טרע20װעמבער אום דינסטאג, נארי צופ

כדעם װאס ) נאRockawaysװעיס (אצו די ראק געברענגט געװארן אױף טראקסרס װעלכע זענען נוצנדיג סאבװעי קא
רן דורך ) זענען געשעדיגט געװאQueensאיבעריגע טײל פון קװינס ( דעםזײ מיט נדן ירבדי שינעס װעלכע פא

 ).Sandyהאריקעין סענדי (
 
נציע סטא Far Rockaway-Mott Avenueמינוט צװישן די  15ן יעדע טרעין װעט לױפ H רענעאנגערופ-נארװאס ערד

דיג א פארבינדונג װאס איז נוצנ ,סנשטעלן אונטערװעגטאנציע, מאכנדיג אלע אפס Beach 90-Hollandאון די 
װאס איז נישט געװענליך גענוצט פאר סערװיס.  סטאנציעס אױף די מערב זײט  Hammels Wyeלס די אוסט אװבא

כנישט נאל סיסטעמען און קענען שװערע שאדענעס צו סיגנא נעןן אױסגעשטאזענע Beach 90-Holland וןפ
 זשיר סערװיס.  אמאדירן קײן פאסאאק

 
ט מעינטענענס און כטעגליך, איבערלאזנדיג צײט פאר איבערנא צופרי 1און צופרי  4ן צװישן טרעין װעט לױפ Hדער 

 Far Rockaway-Mottדי  צו Hס נעמען דעם קאסטומערס װא )Rockawaysראקאװעיס (ון די ליניע.  אונטערזוכונג פ
Avenue די  צו פון דארטןם אונזיסטע שאטל באס נוצן מיט דעבא סטאנציע קענען זיךHoward Beach סטאנציע 

בװעי ניו יארק סיטי טרענזיט סא MTAון די איבעריגע טײל פ עםנדנדיג זײ מיט דרביטרעין, פא Aאױף דעם 
 סיסטעם. 

 
געװארן  ניכטעטפארזענען כמעט גענצליך  )Rockawaysראקאװעיס (קײן  Howard Beachון שינעס פ טרעין A"די 

געזאגט.  ) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט ונעם שטורעם, און ערזעצן זײ איז אן אומגעהױערע אונטערנעמונג," פ
ר העלפן פארבעסערן טרעװל פא טל סערװיסנײע שא זיגעדא ן װעט די"אינדערצײט װען יענע ארבעט גײט א

 כװײען.") נאSandyנאכאלץ פון סענדי'ס (װעלכע ערהױלן זיך  )Rockawaysראקאװעיס (אין מענטשן 



Yiddish 

 
MTA ן די נײע האט געשאפ ניו יארק סיטי טרענזיטH נציג שאטל סערװיס דורך אנלאדענען צװאR-32  סאבװעי

בריקן און טונעלן  MTA עם, דרײװן זײ איבער ד)Queensקװינס (, Ozone Parkקס אין קארס אױף פלעטבעד טרא
צירן זײ אױף די שינעס און פלא) Cross Bay Veterans Memorial Bridgeיק (ריעל ברטעראנס מעמאס בעי װעָאקר

 נציע. סטא Rockaway Park-Beach 116בײ די 
 

ציע איז פארגעקומען איבער ונט.  די טראנספער אפעראפ 80,000בערך  נג און װעגטפוס לא 60יעדע קאר איז 
און רױע  http://flic.kr/s/aHsjCRHC7Xילעבל אױף יר נעכט.  בילדער פון די טראנספער אפעראציע זענען עװעפ

 .http://youtu.be/MwminkbnAn0איז עװעילעבל אױף  בראדקאסט סט צוװידעא צוגעפא
 
" MTAבװעי סא נדיגענטלאזע שעפערישקײט צוריקשטעלדרעצעהאט רעאגירט מיט פ ניו יארק סיטי טרענזיט

פארזיצער און טשיף עקזעקיוטיװ אפיסער דזשאזעף  MTAהאט ," קאסטומערס )Rockawayראקאװעי (סערװיס צו 
כטיגער װי .  "די דאזיגע טײלװײזע צוריקשטעלונג פון סערװיס איז א) געזאגטJoseph J. Lhotaדזשעי. להָאטא (

איז טרעין  A דער ביז ןרטיג זײארבעט װעט נישט פאבער אונזער , א)Rockawaysראקאװעיס (ר די שריט פא
 "ם צוריקגעשטעלט.פולקא
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