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 2012, 24נאוועמבער  פאר זאפארטיגע פארשפרייטונג:

 
גאווערנער קאומא און גאווערנער קריסטי דערקלערן דאס צוריק עפענונג פון די "וואורלד טרעיד צענטער" און 

 26רוויס אויף מאנטאג, נאוועמבער סע PATHפלעיס  ענדשעקסטש

 
 

  PATHגאווערנער ענדריו מ. קאומא און ניו זשערסי גאווערנער קריס קריסטי האבן היינט דערקלערט אז וואכנטעג 
סערוויס וועט ווייטער אנגיין קיין לאוער מאנהעטן לענגאויס די ווארלד טרעיד צענטער ליניע אנגעהויבן מאנטאג, 

 אזייגער צופרי. 5אום  26נאוועמבער 

אזייגער  10ביז אזייגער צופרי  5ליניע וועט לויפן פון מאנטאג ביז פרייטאג פון   PATHדי ווארלד טרעיד צענטער 
ניו זשערסי אין ניוארק, העריסאן, זשורנאל סקווער, גראווער  אינערהאלב אויפדערנאכט, מיט'ן זיך אפשטעלן

ק ביי די ווארלד טרעיד צענטער. דיסעיבלד צוטריט וועט זיין צו באקומען ניו יאראין סטריט און עקסענדש פלעיס און 
 וואורלד טרעיד צענטער.די ביי ניוארק און 

פארפלייצונג וואסער פון דעם שטורעם כוואליע פון האריקעין סענדי האט פארפלייצט די וואורלד טרעיד צענטער 
האבן  ,ארבייטער PATH. פארט אויטאריטעטן סטעישאן, פארדעקנדיג די שינעס מיט עטליכע פיס וואסער

געארבייט ארום דעם זייגער צו באזייטיגן די מיליאנען גאלאנען מיט וואסער פון די שינעס און פלאטפארמעס און 
 אויך צו פארעכטן און איבערלייגן געשעדיגטע סוויטשעס און סיגנאלן סיסטעמען ווי שנעל עס איז מעגליך.

נישט זיין צו באקומען כדי צו ערמעגליכן פאר די ארבייטער ווייטער צו גיין מיט די וויקענד סערוויס וועט 
די צוריק געלייגטע סערוויס אין די ווארלד טרעיד צענטער וועט זיין אין  איבערגעבליבענע פארעכטונג ארבייט.

גאס אין ניו יארק. די סטע 33סערוויס וועלכע לויפט יעצט פון ניוארק אין ניו זשערסי ביז די   PATHצוגאב צו די 
אזייגער נאכמיטאג און רעכנט אריין דאס  10אזייגער צופרי ביז  5ליניע לויפט זיבן טעג א וואך צווישן די שעות פון 

זיך אפשטעלן אין ניו זשערסי ביי ניוארק, העריסאן, זשורנאל סקווער, גראווער סטריט און ניו פארט סטעישאנס און 
 'סטע גאס.33'טע און 23'טע, 14'טע, 9יארק ביי די  שטעלט זיך אפ אין ניו

די סערוויס ווערט צוריק איינגעשטעלט ביי די ווארלד טרעיד צענטער מאנטאג, וועט די סערוויס אויף די  פון ווען
'סטע גאס און וועט מאכן אלע 33'סטע גאס ליניע ווייטער אנגיין לויפנדיג צווישן זשורנאל סקווער און די 33

ן סטאפס אריינגערעכנט קריסטאפער סטריט אין מאנהעטן. וויקענד סערוויס אויף די זשורנאל סקווער ביז סטעישא
'סטע גאס ליניע גייט ביז העריסאן און ניוארק אינערהאלב ניו זשערסי. פאסאזשירן מיט דיסעביליטיס האבן 33די 

'סטע גאס. סערוויס ביי די האבאקען 33סקווער, ניופארט און די צוטריט צו פלאטפארמעס ביי ניוארק, זשורנאל 
סטעישאן, וועלכע האט געזען אומפרעצעדענטלאזע און ווייט פארשפרייטענדע פארפלייצונגען בלייבט פארשפארט 

געווארן געשעדיגט און קען נישט ווערן ר וויכטיגע "סוויטשינג" אפאראטן זענען צוליב די פאקט אז גא
איבערצולייגן די סיגנאל אפאראטן און צוריקצושטעלן קאמיוניקאציע  7\24ארבעטן  סענגט. ארבייטערצוריקגעבר

 וואכן. עטליכעאין די טונעלן, א פראצעדור וועלכע ווערט ערווארטעט צו נעמען 
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ן ניו פון האבאקען צו מאנהעטן, טוען די פארט אויטאריטעט או יווע רייזע אויסוואלןכדי צוצושטעלן צוגאב מאס

טראנסיט קאסטומערס   NJסערוויס פון האבאקען פערי טערמינאל.  שיף-פעריאנפירן מיט א זשערסי טראנסיט 
סערוויס וועלכע  שיף-פעריוועלן יעצט קענען נעמען א באס צו די האבאקען פערי טערמינאל און נאכדעם טוישן צו א 

$ און שיפן וועלן פארן אהין 5ין מאנהעטן. די פרייז איז 'סטע גאס א39אויף די  79  פיערוועט נעמען פאסאזשירן צו 
נאכמיטאג אזייגער  4פון און  אזייגער צופרי 10ביז צופרי אזייגער  6און צוריק צווישן האבאקען און מאנהעטן פון 

 נאכמיטאג, פון מאנטאג ביז פרייטאג.אזייגער  8ביז 

ביז מידטאון מאנהעטן. פאסאדשירן וועלכע ניצן  79 באסעס וועלן ווערן צוגעשטעלן פון פיער-אומזיסטע שאטל
געווענליך די האבאקען סטעישאן אנצוקומען קיין מאנהעטן קענען אויך אויסקלויבן צו מאכן די צען מינוטיגע 

און באס אלטערנאטיווע  שיפן-פערישפאציר ביז ניו פארט סטעישאן, אדער געניסן פון די מערערע אנדערע 
ערוויס צו לאוער מאנהעטן איז דא צו באקומען פון ליבערטי סטעיט פארק און צו מידטאון ס שיף-פעריברירות. 

 מאנהעטן פון וויהאקעהן, ניו זשערסי.

באסעס פון האבאקען צו די פארט אויטאריטעט  No. 106 טראנסיט פארמערט די נומער פון  NJאין צוגאב, האט 
סערוויס, באזוכט די פארט   PATHעיט אינפארמאציע אויף ד-טו-באס טערמינאל אין ביידע ריכטונגען. פאר אפ

 .PATHTweet@און פאלגט זיי נאך אויף טוויטער  /www.panynj.gov/pathאויטאריטעט'ס וועב זייטל אויף 
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