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 WHITEHALL STREET צופארלענגערט  טרעין סערװיס איז R אז מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 

 אינדערפרי 6אום  ,3ג, דעצעמבער בן מאנטאנהײסערװיס װעט א

 

סערװיס װעט  Broadway Rאז  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

.  עס װעט 3אינדערפרי מאנטאג, דעצעמבער  6נגנדיג אום אנפא Whitehall Street צופארלענגערט װערן 

34ון דרום פצום ערירן אפ
th

 Street די (ערשטורעם סענסופל זינט דאס ערשטע מאSandyאט איבערגעלאזט ) ה

 נציעס און אונטער טײך טיובס. י סטאבװעץ װאסער אין עטליכע סאלקאראזיװ זאפון נען פון גאלאנען מיליא

 

רבינדונג סטאנציע װעט צוריקשטעלן א לעבנסװיכטיגע פא Whitehall Streetון סערװיס צו די "די צוריקשטעלונג פ

 לינדערן דאס שטופןאײנװאױנער און אױך ) Staten Island(ײלענד ר סטעטן אערב זײט פאונ'ס ממידטאמיט 

  .געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט," ליניע Lexington Avenueױס די אלענג

 

און ערזעצן טרעק, דריטע רעיל, רריכטן טרענזיט ארבעטערס האבן ערלעדיגט אן אומגעהױערע אױפגאבע פון פא

די  לס כדי צוריקצושטעלןעקװיפמענט, עקעלטרישע %ידס און קאנטראס סיסטעם, פאמפינג ציעקאמיוניקא

Whitehall Street R ס װעט ערלױבן דאנציע.  סטאMTA רלענגערןניו יארק סיטי טרענזיט צו פא R  טרעין סערװיס

34ון פ
th

 Street צו Whitehall Street סט אױף די פארלײכטערנדיג די לא ,נהעטןוער מא&אין לLexington Avenue 

 .ליניע

 

MTA ) פארזיצער און שעף עקזעקיוטיװ אפיסער דזשאזעף דזשעי. לה&טאJoseph J. Lhota ,האט געזאגט (

 ס װעט, װאMontague Tube רום די זײגער כדי צוריקצושטעלן די"טרענזיט ארבעטערס זעצן פאר צו ארבעטן א

 ".ון ברוקליןדאונטאצו  ל&וער מאנהעטןון ליניע פארבינדונג פ Rנצן די ערגא

 

דער ר.  ר אײן עסקאלאטאנאנציע די דאזיגע טיפע סטא ערירט אױףאפז עס קאסטומערס זאלן װיסן א

כדי רן געװאסן לארשפאריער איז פנג) ארײנגא Stone Streetנציע (די צפון ענדע פון די סטא בײ עסקאלאטאר

ענעס דם ענדע האבן געליטן שװערע שאדי דרו בײרן כט.  די צװײ עסקאלאטאט צו װערן און בלײבט פארמאערזעצ

שװער נאך דעם שטורעם, אבער אײן איז צוריקגעשטעלט געװארן.  קאסטומערס פאר װעלכע עס איז 

 . אנשטאט נציעסטא Rector Street Rדי אױב מעגליך נוצן  ארױפצוקלעטערן די טרעפ זענען געבעטן צו

 

ל&וער צװישן  טרעינס Rגט װאס טרא Montague Tubeרבעט כדי צוריקצושטעלן די אסאך אעס איז געבליבן 

ילעיס, טרעק ל רארבעטערס פארריכטן און ערזעצן הונדערטער פון סיגנא . מאנהעטן און דאונטאון ברוקלין
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רטעט צוריקגעשטעלט צו װערן דראטן.  סערװיס צו ברוקלין איז ערװא רס און עלעקטרישעסװיטשעס, סט&פ מאטא

 .  דעצעמבערפון  ענדע די בײ
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