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 2012, 3בער מעװנא רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

דעם װיקל סעקיוריטי  אין ארױסגעפאמפטאז װאסער איז גענצליך מעלדט  גאװערנאר קואמא
 דעם װארלד טרעיד צענטער סײט בײצענטער 

 
צענטער סײט רלד טרעיד דעם װא בײן טעהאט הײנט געמאלדן אז מאנשאפטן װאס ארב מ. קואמארו דר ענגאװערנא

).  VSCטער (נון דעם װיקל סעקיוריטי צעפארפלײצונג װאסערן פ שטורעם אלעט רױסגעפאמפהאבן ערפאלגרײך א
נידריגער ן סטריטס אין איז ארײן אין דעם סײט בײ װעסט און װאשינגטא לײצונגפארפ איז װאו די שטורעם VSCדער 

 VSCלײצט דעם האבן פארפ פוס 28ער מיליאן גאלאנען אדער אומגעפ 11בערך האריקעין סענדי.   נהעטן במשךמא
 כט. שטורעם מאנטאג נאונעם פ עערגסט אסבמשך ד

 
כדי עס  24/7סער װאס דאן פאמפרױסצואן ענגפאנגעאטן צװײ מאנשאפבן הא בן עס ערלױבט,װי נאר אומשטענדן הא

נהײבן ארױסגעפאמפט, װעלן מאנשאפטן אסער איז אװ סדא אזר מעגליך.  יעצט װי נאזױ שנעל א באזײטיגןצו 
 .אױסטריקענעןון דעם פראצעס פאנפאנגען מיסט און  אױפצורױמען

 
רטיג טרעקבעד פא PATHסער בײ אײנס װארלד טרעיד צענטער און דעם גן פונעם װאדאס באזײטיב װעט אין צוגא

זײן ל און מוזײ, װעלכע מעגן מעמאריא 9/11כט בײ דעם און א גרױסער פארשריט װערט געמא ,שפעטער הײנטזײן 
און דורכאױס דעם סײט  VSCון דעם ס באזײטיגן פונעם װאסער פסער אזױ פרי װי שפעט הײנט.  דאפרײ פון װא

 ג. רי װי מאנטאט אזױ פעװיכטיגע קאנסטראקשאן ארב ןזעצצופאר װײטערטן ערמעגליכט מאנשאפ
 

אױפ'ן דאס װאסער  ארױסצופאמפןטן עװעלכע ארב ,דעם מוזײי פערצן ריזיגע פאמפס אין יל װפזױעס זענען דא א
 טעג יעצטיגע די אין װערןקטן פון די ארטעפא 90%און איבער אנדערע טײלן פונעם סײט.  מער פון  בעדראק שטאפל

ען ארטעפאקט טו ,אינעם מוזײ אױפ'ן בעדראק שטאפלס זענען װאר יענע געהאלטן אױסער דעם סײט , אבער פא
פאקטן װען דאס פאמפינג איז פארטיג.  עאר די ארטפזארגן זױ צו צושטעלן אנװײזונגען װיאקאנסערװירער 

קטן עפארטא פירןצואריבעראון  דעם סײט רױמעןצואױפטן אינטענסיװ ערבמאנשאפטן טוען פארזעצן צו א אױפרױמען
 .אױסצוטריקענעןנדערע ערטער כדי זײ זיכער א קײן

### 
 

 Uwww.governor.ny.govUצו טרעפן אױף מער נײעס 
 Upress.office@exec.ny.govU | 518.474.8418 |עקזעקיוטיװ טשעימבער  |רק סטעיט ניו יא

 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=Aoyd_5lupkGThX0JTF-TCZQTZtV9jc9Iudg3U4UrrRj6Tc6YAg3AdSxetDHryqjhoL332Ymkexg.&URL=http%3a%2f%2fwww.governor.ny.gov
https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=Aoyd_5lupkGThX0JTF-TCZQTZtV9jc9Iudg3U4UrrRj6Tc6YAg3AdSxetDHryqjhoL332Ymkexg.&URL=mailto%3apress.office%40exec.ny.gov

