
Yiddish 

  

 2012 4נאוועמבער פאר זאפארטיגע פארשפרייטונג: 

 וועי בריקןאראק MTAמעלדט איבער די טאל סוספענדירונג אויף די   (CUOMO)גאווערנאר קאומא

 טאלס אויף די מארין פארקוועי און קראס בעי בריקן סוספענדירט
 באן Aן די ראקאוועי איינוואוינער בלייבן אן טראנזיט מעגליכקייטן נאכן פארלוסט פו

 
האט היינט געמאלדן איבער די טאל סוספענדירונג אויף די   (Andrew M. Cuomo)גאווערנאר ענדרו מ. קאומא

גיל האדזשעס מעמאריעל בריק און די קראס בעי וועטערענס מעמאריעל בריק צו די ראקאוועיס,  –מארין פארקוועי 
 ענט נאכן שטורעם.גילטיג אויף צוריק פון ווען די בריקן האבן זיך געעפ

 
באן סערוויס,  Aדי ראקאוועי איינוואוינער האבן שרעקליך געליטן פון האריקעין סענדי, און מיט די פארלוסט פון די “

האט  ”איז נישט פאראן קיין גרינגע וועג פאר פילע פון זיי וויאזוי צו קומען און גיין צו די רעשטע טייל ניו יארק
מיר נעמען שריט צו סוספענדירן די טאלס און פארגרינגערן די ערהוילונג סיי “עזאגט. ג  (Cuomo)גאווערנאר קאומא

 .”פאר די ראקאוועי איינוואוינער און סיי די וועלכע העלפן זיי
 

איזיפעס טאל פאר קארס אויף ביידע בריקן ווען זאפארט סוספענדירט   (E-ZPass)$1.80$ קעש טאל און 3.25די 
דזשאוסעף דזש.  CEOפארזיצער און  MTA (Metropolitan Transit Authority)ט געזאגט ווערן היינט נאכט, הא

, איזיפעס טאל וועלכע זענען שוין באצאלט געווארן זינט די בריקן האבן זיך געעפנט ווען  (Joseph J. Lhota)להוטע
יז די ענדע פון נאוועמבער ווילאנג צוריק ווערן גע'קרעדיט צו די קאסטומערס אקאונט. די סוספענשאן איז אין קראפט ב

 די ערהוילונג באמיאונגען זעצן פאר. 
 

גיל האדזשעס מעמאריעל בריק איז פארמאכט געווארן אין צוגרייטונג צו האריקעין סענדי אום  –די מארין פארקוועי 
נאכמיטאג. די  4:45 30און האט זיך צוריק געעפנט אום דינסטאג אקטאבער  29מאנטאג נאכמיטאג אקטאבער  6:58

מאנטאג  4:30קראס בעי וועטערענעס מעמאריעל בריק איז פארמאכט געווארן אין צוגרייטונג צו האריקעין סענדי אום 
  נאכמיטאג. 1:30 31און האט זיך צוריק געעפנט אום מיטוואך אקטאבער  29נאכמיטאג אקטאבער 

 
, צוזאמען MTAביידע בריקן ווערן אנגעפירט דורך די טרייבארא ברידזש און טונעל אויטאריטי, א איינהייט פון די 

בריקען און טונעלן. אונטער די סטעיט'ס פובליק אויטאריטיס געזעץ און די פארבינדעטע  MTAבאקאנט אלס די 
לעגאל  MTAבאנד האלטער, איז די  TBTA (Triborough Bridge and Tunnel Authority)תנאים מיט די 

 פון די בריק אויסער אין זייער ווייניג אויסנאמען.פארפליכטעט צו רעכענען טאל פאר אלע באנוצער 
 

און ספיקער   (Skelos)האט זיך איבערגערעדט מיט סענאט מערהייט פירער סקעלאס(Cuomo) גאווערנאר קאומא 
יי האבן מסכים געווען, און מיט דעם נאכגעקומען די לעגאלע און ז  (Sheldon Silver)שעלדאן סילווער

  .MTAפארלאנגענישן פון די 
 

עס איז זייער גלייך אז מיר סוספענדירן די “האט געזאגט: (Dean Skelos) סענאט מערהייט פירער דיען סקעלאס 
ג ארבייטער האבן גרינגע צוטריט פון טאלס אויף די בריקן וועלכע פירן צו די ראקאוועיס אז איינוואוינער און ערהוילונ



Yiddish 

 .”און צו די געגענט וועלכע איז אזוי שטארק חרוב געווארן פונעם שטורעם
 

אראפנעמען די טאלס פון די בריקן איז א “האט געזאגט:   (Sheldon Silver)אסעמבלי ספיקער שעלדאן סילווער
י איינוואוינער נאך האריקעין סענדי. מיר זענען שכל'דיגע שריט צו העלפן פארגרינגערן די לאסט פון די ראקאווע

צופרידן צו ארבעטן מיטן גאווערנאר וואס האט ארויסגעוויזן אויסערגעווענליכע פירערשאפט דורכאויס דעם קריזיס 
 .”צו העלפן אונזערע געגענטער וועלכע זענען אזוי שטארק געשעדיגט געווארן פונעם שרעקליכן שטורעם

 
### 
 

 www.governor.ny.govז דא ביי מער נייעס אי
| 518.474.8418 press.office@exec.ny.gov| Executive Chamber |  ניו יארק סטעיט 

   

 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=zWZ486a09UKV6HDZbhnvvG9OwInIjc9Idr2Hrwl_Aa7qnSyaMFCzLlOrHQNkzpdH1T8QiH6JSEA.&URL=http%3a%2f%2fwww.governor.ny.gov
https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=zWZ486a09UKV6HDZbhnvvG9OwInIjc9Idr2Hrwl_Aa7qnSyaMFCzLlOrHQNkzpdH1T8QiH6JSEA.&URL=mailto%3apress.office%40exec.ny.gov

