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  דיסערוויס וועלכע טוט ערזעצן  MTAגאווערנאר קאומא מעלדט נייע 
  " סובוועי ליניעAפארניכטעטע סעקשאן פון די "

 
 

  "                                                              סערוויס צו די הואווארד ביעטש סטאנציע איז צוריק איינגעשטעלט A   "די  
 
  "        ליניעA                       "פארקריפלטע טייל פון די  - א באס שאטטל וועט ערזעצן די שטורעם

 
 

 (MTA)גאווערנאר ענדרו מ. קאומא האט היינט געמאלדן אז די "מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט" 
סובוועי ליניע צו הואווארד ביעטש און וועט אנהייבן א באס  Aאנהויבן איר סערוויס אויף די וועט ווידעראמאל 

ן פאר ראקאוועי, צוריק איינשטעלענדיג סערוויס פאר טויזענטער איינוואוינער פון די שאטטל צו מאטט עוועניו אי
  ראקאוועי פענינסולע וועלכע האבן פארלוירן צוטריט צו די מעסס טראנזיט סיסטען נאך הוריקעין סענדי.

  
שטורעם, און דאס  "די איינוואוינער פון די ראקאוועי פענינסולע זענען גאר שטארקע באטראפן געווארן דורך דעם

צוריק איינשטעלן סערוויס פאר זיי און פאר הואווארד ביעטש איז א פריאריטעט פאר מיין אדמיניסטראציע," האט 
גאווערנאר קאומא געזאגט.  "די קאמבינאציע פון סובוועי און באס סערוויס וועט זיי צו שטעלן מיט זאפארטיגע 

  וואס דער גאנצער סיסטעם ווערט איבער געבויעט." טראנזיט דערלייכטערונג אין די זעלבע צייט
  

ליניע צו הואווארד ביעטש און דער באס שאטטל פון דארט צו מאטט עוועניו אין פאר ראקאוועי  Aסערוויס אויף די 
צו באן לויפט געווענליך צו מאטט עוועניו אין פאר ראקאוועי ווי אויך  A.  די 11וועט זיך אנהייבן זונטאג, נאוועמבער 

וויבאלד די סערוויס צו הואווארד ביעטש ווערט לעפפערטס בולעווארד, נאר איצט גייט עס בלויז צו לעפפערטס. 
  צוריק איינגעשטעלט, וועט די סערוויס נאכאמאל צעטיילט ווערן און האלב וועט גיין קיין הואווארד ביעטש.

  
ארטה טשעננל ברידזש און סובוועי אינפראסטרוקטור ביז ווילאנג די געשעדיגטע נדי באס שאטטל וועט וועט בלייבן 

דורך בראוד טשעננל ווערט ערזעצט.  די בריק איז געווען אונטער וואסער דורכאויס דעם שטורעם און געוויסע 
סעקשאנס פון די שינעס זענען גענצליך פארשוואנקן געווארן. בילדער פונעם שאדן זענען פאראן אויף די פליקער 

  photos/mtaphotos/sets/72157631921471055/http://www.flickr.com/אויף  MTA זייטל פון די
  

ליניע אין דזשאמעיקע בעי איז אבסאלוט פרעצעדענטלאז, און דאס זעלבע איז מיט די רעאקציע  A"די שאדען צו די 
דזשאסעף דזשעי. לאהטא.  "צוריק  MTAדער פארזיצער און הויפט פארוואלטער פון די ", האט געזאגט MTAפון די 

איז פארפליכטעט דאס צו טאן און צו  MTAבאן וועט דויערן גאנצע מאנאטן, אבער די  Aגאנצע  איינשטעלן די
  צושטעלן אלטערנאטיוון פאר אונזערע קליענטן אין פארלויף פון די צייט."
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סערוויס ווערט ווידער איינגעשטעלט צו הואווארד ביעטש און די באס שאטטל פארבינדט דאס מיט מאטט  Aווען די 
  ניו אין פאר ראקאוועי, וועלן די קליענטן פון די ראקאוועי פענינסולע האבן מערערע רייזע אלטערנאטיוון.עווע

  
  ליניע צו ראקסבערי. 22Qפון מאטט עוועניו אין פאר ראקאוועי, לויפט די געווענליכע   ●  
באס סערוויס צו  53Qע באגרעניצט-פון די ראקאוועי בולעווארד עי סטאנציע, לויפט די געווענליכע סטאפ  ●  
  סטריט. 69ביעטש - סערוויס צו ערווערן 52Qסטריט, ווי אויך די  116ביעטש - ראקאוועי פארק  
 35Qבאן, לויפט די געווענליכע  5און  2פון די ברוקלין קאלעדזש/פלעטבוש עוועניו סטאנציע אויף די   ●  
  סטריט. 116ביעטש - סערוויס צו ראקאוועי פארק  
, לויפט די געווענליכע און באנען Zאון  E ,Jארטשער סטאנציע אין דזשאמעיקא אויף די -רסאנספון די פא  ●  
  צו מאטט עוועניו אין פאר ראקאוועי וויא אויך סיעגירט בולעווארד. 113Qבאגרעניצטע -סטאפ  

  
יעלע ראקאוועי און קוקט נאך די ספעצ  mta.infoרייזע אינפארמאציע ביטע לאג'ט אריין צו MTAדעיט - טו-פאר אפ

  .511, אדער רופט  mta.infoאויף  +TripPlannerפרישע מעלדונגען, נוצט די 
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