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פרימארגן און נאכמיטאג  צוריקשטעלן פולקאם װעט LIRR אז מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

) שטעלט צוריק אײן פון צװײ AMTRAKרעק (מאנטאג בשעת עמטאנפאנגנדיג  סערװיסראש שטונדע 

 טונעלן געשעדיקט דורך פארפלײצונג

) ערװארט צו ערזעצן סיגנאל סיסטעם אין דעם צװײטן געשעדיגטן טונעל קומענדיגע סוף Amtrakעמטרעק (

 )Sandyװאך צושטעלנדיג פולקאמע סערװיס אין בײדע טונעלן געשעדיגט במשך סופערשטורעם סענדי (
 

LIRR עמטרעק (ן נשאפטן העלפל מאאסיגנAmtrak( צוריקצושטעלן כדי  פון סיגנאל קעיסעסװײערינג  בײם

  סערװיס LIRRפולקאמע 

 

 ראוד רעיל אײלענד לאנג MTA דער אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

)Long Island Rail Road (אנפאנגנדיג  יטאג ראש שטונדע סערװיספרימארגן און נאכמ מעפולקאאפערירן  װעט

ל די סיגנא לןשטעטוט צוריק) Amtrakעמטרעק ( װאסאלס א רעזולטאט פון דעם  ,10, דעצעמבער מאנטאג

דאס װעט  .פארפלײצונגדי טונעלן געשעדיקט דורך ) East Riverאיסט ריװער (צװײ זײנע פון  נעםאײסיסטעם אין 

 געטראפן די שטאטהאט  )Sandy( סענדיזינט  LIRRאש שטונדע פאר'ן אפצײכענען די ערשטע פולקאמע סערװיס ר

  מיט זעקס װאכן צוריק. 
 

א פארשנעלערטע מען מיט ון די טונעלן, צוזאאין אײנעם פ סיגנאל סיסטעםשװער געשעדיגטע ערזעצן די  כ'ןדור

) Sunnysideניסײד (סא מיט דעם טונעלן) East Riverרבינדט די איסט ריװער (לו$ טרעק װאס פא ס$יד אױף א

 עפטערעלט גענוגיגע טרעין סערװיס צו ערמעגליכן שטעצוריקגע) Amtrakעמטרעק (ט סטארעדזש יארד, הא

רבעטן צו ערזעצן די געשעדיגטע אטוט װײטער ) Amtrakעמטרעק ( שטונדע. 'ס ראשLIRRסערװיס במשך דעם 

מע טרעין סערװיס אין די איסט קצושטעלן פולקאפארבליבענע טונעל כדי צורינדערן ם אין דעם אסיגנאל סיסטע

נשטרענגונג דורך א יענע אין )Amtrakעמטרעק (ן העלפל ארבעטערס סיגנא LIRR .טונעלן) East Riverריװער (

צװײטער טונעל  דער ר די טונעלן.פאל קעיסעס פינף נײע סיגנא )Amtrak( 'סעמטרעקון אײנעם פ רןװײעצוריק 

 לידעי. הא ם קריסטמעסצום צוריקגעשטעלט צו װערן פולקאטעט רערװא ל סיסטעם איזסיגנא
 

אפילו  –סיסטעם  LIRRױס די ארעגולערע סקעדיול דורכ ף־$יק סערװיס זעצט פאר צו אפערירן אױף א% 'סLIRRדי 

 ם צוריקגעשטעלט. נישט פולקאלץ געשעדיגטע טונעלן איז נאכא )Amtrak( 'סעמטרעקון אײנער פװען  אינדערצײט
 

ר יענע קאסטומערס װאס לינדערן דעם מצב פאש שטונדע סערװיס װעט רא LIRR מעצוריקשטעלן פולקאאס ד"

שטופעניש במשך $יק פעריאדעס צוליב דעם פארלוסט פון טונעל סערװיס אלס א רעזולטאט  זענען אױסגעשטאנען

 .געזאגט) Cuomo( קואמא רגאװערנא האט," )Sandy( 'ססופערשטורעם סענדיאנגעמאכט פון  די פארפלײצונג וןפ

 )Long Island Rail Road( ראוד רעיל אײלענד לאנגון דעם נשטרענגונגען פנערקענען די אצו א אלט געװאלט"איך װ

 סערװיס." LIRRזיגע קריטיש װיכטיגע בײם צוריקשטעלן די דא )Amtrakעמטרעק (און 
 



 

Yiddish 

טרעין  צוריקצושטעלןפולקאם רבעט כדי על אדי טונ צואײלןצו אנשטרענגונגען )Amtrak( 'סעמטרעק"איך שעץ 

 געװאלט זיך צואױך איך װאלט  .סקריסטמעס האלידעי די צו טונעלן) East Riverאיסט ריװער (סערװיס אין די 

ן ארום די זײגער כדי צו העלפרעװעט װאס האבן געהא LIRRון דעם אר די מענער און פרױען פנקען פבאדא

 .Joseph Jפארזיצער און שעף עקזעקיוטיװ אפיציר דזשאזעף דזשעי. לה%טא ( MTAהאט צוריקצושטעלן סערװיס," 

Lhotaגעזאגט (. 
 

ערישע לעזונגען כדי צו ערלעדיגן די ארבעט און טרעפן שעפ )Amtrakעמטרעק (רבעט מיט געאנט נאבן "מיר הא

פון אונזערע קאסטומערס במשך די  איך שעץ די געדולד משנעלסטן.סערװיס װי א LIRR צוריקצושטעלןפולקאם 

 LIRRטהא," )Sandyסופערשטורעם סענדי (ון חורבן פ כ'ןנא רבעטיגע צוריקשטעלונג אװיכט-זיגע לעבנסדא

 .גטגעזא) Helena Williams( מסװיליא העלענא רעזידענטפ
 

ערזעצט  )Amtrakעמטרעק (בײם פולקאם צוריקשטעלן סערװיס אין אײנעם פון די צװײ געשעדיגטע טונעלן האט 

לב די קעיסעס האאינער דראטןליצירטע טײלן און אלע קאמפט די נרײנגערעכאלע סיגנאל סיסטעם קעיסעס, א

עם נל קעיסעס אידי נײע סיגנאלירן אינסטא ר'ןפא סערן.די פארפלײצונג װא פוןנירט געװארן װעלכע זענען רואי

 'סעמטרעק טן אין די טונעלן.קאנטראל דרא נײע סיגנאל שטעלןצוארײנט עלאױסגעפאױך זיך עס ט הא טונעל

)Amtrak( ס$יד פארשנעלערטע ײנעם מיט די אך, אינאנגענעם סוף װדי נײע סיגנאל סיסטעם דעם פארגא צו טױש

) סטארעדזש יארד Sunnysideזײער סאניסײד (מיט  טונעלן) East Riverאיסט ריװער (רבינדט טרעק װאס פא אױפ'ן

(רעדוצירטע סערװיס פארבלײבט אין  צו װערן. טשטעלגענדע טרעין סערװיס צוריקש שטורא LIRRלע ערלױבט א

'ס אפערירונג LIRRרמינערט דעם װאס פא טונעלן) East Riverאיסט ריװער ( )Amtrak( 'סעמטרעקון אײנעם פ

 .)בױגזאמקײט במשך ראש שטונדען אין פאל פון א שטערונג
 

אין  עןל סיסטעממאכן פערמאנענטע פארריכטונגען צו די סיגנא גײט אן מיט זײער ארבעט צו )Amtrakעמטרעק (

װעט אינסטאלירן דרײ נײע סיגנאל  )Amtrakעמטרעק ( לײצונג.טונעל געשעדיגט דורך די פארפ רבליבענעפאדעם 

רן געװאצוריק געװײערט ל קעיסעס איז אײנער פון די סיגנא ל סיסטעם.פערמאנענטע סיגנאר די נײע קעיסעס פא

גנאל זיגער נײער סידאדער  סיליטי.) פאGarden Cityגארדען סיטי ( 'סLIRRל סטעף אין דעם סיגנא LIRRדורך 

כדי  15-16פון דעצעמבער ך במשך דעם סוף װאצו װערן און טעסטירט לירט עקװיפמענט איז ערװארטעט אינסטא

צום קריסטמעס ט װערן צוריקגעשטעלפולקאם ל זא טונעלן) East Riverאיסט ריװער (טרעין סערװיס אין די 

 .לידעיהא
 

 סערװיס LIRRציע איבער פאר אינפארמא

ר אומזיסטע , און זיך אױפסײנען פאowww.mta.infװעבסײט,  MTAריכטן, די קאסטומערס זאלן פאלגן נײעס בא

 'סLIRRקטירן דעם קענען אױך קאנטא קאסטומערס סערװיס. LIRRדעיטס איבער פר אפא) Alerts-free E( מעלדונגעןאי־

 אײלענד לאנגגן׃ רק סטעיט טרעװל אינפארמאציע לײן, און זא, די ניו יא511ן ציע צענטער דורך רופטרעװל אינפארמא

ניצט זיך מיט עה איז באגרעניצט, באישמחוש האיר טױב אבער אײער אױב זענט  .)Long Island Rail Road( ראוד רעיל

  .511אױף  LIRR פארבינדן מיטצו זיך לעי יר 711 עאומזיסט דיר ער פאפארזארג ילעי סערװיסאײער ר
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