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 2012, 12מבער דעצע רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

) ROCKAWAY PENINSULA( ראקאװעי פענינסולאאז  מעלדט )CUOMO( קואמא גאװערנאר
 צו לינדערן טראנספערס טױשונגעןצײטװײליגע  זענען ערלױבטסטומערס קא

 
 שעה אין אײניגע קעיסעס 3 צו ביזרלענגערט טראנספער פעריאדע איז פא

 
לדן אז כדי צו מאכן טרעװל גרינגער פאר געמא הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם דרוענ גאװערנאר

בן ) האRockaway Peninsula(ראקאװעי פענינסולא  דיאון  "מעינלענד") Queensזשירן צװישן דעם קװינס (פאסא
MTA רעס (באס קאמפאני, ניו יארק סיטי טרענזיט און נאסאו אינטער־קאונטי עקספNICE(  געמאכט די נױטיגע

ער טראנספ 'דיגעאון א דרײ־שעה(אײן קאסט)  חלקיםדרײ פון טראנספערס ערמעגליכן  וצכדי טװער טױשונגען סאפ
 בװעיס.אײניגע באסעס און סא צװישן עדפעריא

 
די ראקאװעי פענינסולא רבינדונג מיט ליניע פא Aט רואינירט די ) האSandyערשטורעם סענדי (סופ זינט

)Rockaway Peninsula(, ט די האMTA סעס צװישן די מזיסטע שאטל באצוגעשטעלט אוHoward Beach A 
שאטל טרעין סערװיס  Hן אומזיסטע סטאנציע.  אין צוגאב איז א Far Rockaway-Mott Avenue Aנציע און סטא

  עס.  נציסטא Beach 90th Streetאון   Far Rockaway-Mott Avenueדי שןרן צװיאימפלעמענטירט געװא
טיקעטס װײל װען א צװײ קױפן  געצװאונגען צוזשירן פילע פאסא זענעןטראץ די דאזיגע צװײ אומזיסטע סערװיסעס 

די  בערךמער װי  פארבײגעגאנגעןעס שױן ס איז אױף א פענינסולא באװערט געסװײפט זשיר סאבװעי פאסא
 .  צײט אפשניט ערצװײ־שעה'דיגע טראנספ

 
איז געװען צװישן די שװערסט געטראפענע געגנטער אין דעם  )Rockaway Peninsulaדי ראקאװעי פענינסולא ("

ז .  מיר האפן אגעװיסע צײט אפשניט זנעס װעט נישט זײן װי געװענליך פאר אז ביײסן אן און מיר װרעגיא
 די רײזעכן מא לןלן פארגרינגערן דאס ארומפארן און װעליסי װעצײטװײליגע טױשונגען צו די טראנספער פא

 .) געזאגטCuomoהאט גאװערנאר קואמא (מיוטערס," באקװעמער פאר קא
 

 N33און  Q22, Q113, N31, N32נציע צו די ריאדע פון סײ װעלכע סטאעאנפאנגנדיג די װאך איז די טראנספער פ
זענען יעצט אױך  (אײן קאסט) חלקיםדרײ פון טראנספערס צו דרײ שעה.  ביז רן פארלענגערט געװא ס רוטסבא

 ס אין בײדע ריכטונגען׃ױבט אױף די פאלגנדע טריפערל
• Flatbush Avenue-Brooklyn College 2,5  סטאנציע/צו דיQ35 צו די/Q22  

• Rockaway Boulevard A נציע/צו די סטאQ52 דער אQ53צו די/ Q22  

 
װערט ) Rockawaysראקאװעיס (די  צוסערװיס  Aלע די דאזיגע טױשונגען װעלן בלײבן אין פלאץ ביז נארמא

 שניט. געשאצט צו זײן א לענגערע צײט אפיעצט ס איז פולקאם צוריקגעשטעלט, װא
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