
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/27/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

 גאווערנער קאומאו מעלדט דאס פארענדיגן פון א הויפט אויפבוי פון מזרח זייט צוטריט
  

דער טאג פון עפענונג אויפן האריזאנט פאר דער גרעסטער פארברייטערונג פון דער לאנג איילענד  
 יאר. 100באן און 

 
צו פארזיכערן  2018אויפבוי און אנטוויקלונג טראנספארמירטן פראיעקט צוגאנג אין  MTAנייער 

  2022דער פארענדיקונג באצייטנס אין 
  
פאסאזשיר טעסט באן וועט אנהייבן ארבעטן דעם  -דריטער רעלס צו ווערן עלעקטריפיצירט און אן ָאן 

  זומער
  

דער פראיעקט פוקוס בייט זיך איבער צו טעסטן און באשטעלן פראיעקט סיסטעמס אזוי ווי ענערגיע  
  , זיכערקייט, און נאךHVACקאמוניקאציעס, 

  
היינט געמאלדן די פארענדיקונג פון ציווילע אויפבוי אויפן מזדח זייט  גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט 

  350,000מעגאפראיעקט וואס פארבינדט לאנג איילענד באן צו א נייעם  MTAדער  -צוטריט 
דאס איז דער גרעסטער נייעם   קוואדראטפוס פאסאזשיר טערמינאל אונטער גרענד סענטראל סטאציע.

און דער ערשטע   1950sבאן טערמינאל צו וווערן געבויעט אין די פאראייניגטע שטאטן זינט די 
וועט פארטאפלען   דער נייע פארבינדונג יאר. 100פארברייטערונג פון דעם לאנג איילענד באן און מער ווי 

צייט פאר קווינס  -באנען א שעה און וועט שניידן פָאר 24ארייננעם קיין מאנהעטען מיט ביז  LIRRsדער 
  מינוט א טאג. 40פארערס ביי 

  
א דרייסטישע   -מזרח זייט צוטריט איז איינע פון צפון אמעריקעס גרעסטע טראנספארטאציע פראיעקטן " 

האט  " אס טוישט דער גאנצער ראיאנאלע טראנספארטאציע סיסטעם,ביליאן דאלאר געדאנק וו $11
"א דאנק די שווערע ארבעט פון אזוי פיל מענטשן, הויפט אויפבוי אויף דעם   גאווערנער קאומאו געזאגט.

טרענספארמאטיווען פראיעקט איז יעצט פארענדיקט און מיר זענען שטאלץ צו מעלדן אז דער מזרח זייט  
וועט היפש שניידן די צייט און פארלייכטערן דאס פארן קיין   -אויפעפענען נעקסטע יאר צוטריט וועט זיך 

איך בין דורך אסאך שווערע אינפראסטרוקטיווע פראיעקטן אין   מאנהעטען פאר אן א שיעור פארערס.
מיין צייט אין דער רעגירונג, און בעת דער פראיעקט איז איינס פון די שווערסטע אויסצופירן, די  

ארענדיקונג וועט האבן א ריזיגע השפעה אויף ניו יארקס עקאנאמיע און דינאמישקייט פאר קומענדיגע  פ
דורות און וועט דינען אלץ נאך א ביישפיל וואס ניו יארקער קענען טון ווען מיר לייגן אונדזערע קעפ  

   " צוזאמען עפעס צו טון.
 

ע פון מיינע ערשטע אקציעס איז געווען צו טון א טיפן  , איינ2018אין  MTA"ווען איך בין געקומען צו דער 
אויפבוי און  MTAהאט דזשענאו ליבער, פרעזינדענקע פון  " איבערקוק פונעם מזרח זייט צוטריט,

אויסדרוקן גלויבן אין    -מיר האבן פארשטארקט די כוחות אויף דעם פראיעקט "  אנטוויקלונג געזאגט.
אין דער   ן דעם וועג ווי אזוי מיר האבן זיך פארנומען דערמיט.אירע פונדאמענטאלן אבער באנייע

פארגאנגענהייט, ווען מיר האבן זיך אנגעטראפן אין א פארמעסט, איז דער ענטפער געווען אפצושטופן  



 

 

מיר האבן געמאכט א סוף דערצו און זיך מתחייב געווען אז דער   דער פראיעקטס פארענדיקן דאטום.
היינטיגער מעלדונג איז א  אזוי ווי ס'איז געווארן צוגעזאגט. 2022נדיגט אן פראיעקט זאל ווערן געע

  " פעסטשטעלונג אז אודזער צוגאנג ארבעט.
  

  היינט געפירט א אויפבוי און אנטוויקלונג פרעזידענטקע דזאנא ליבער האבן MTAגאווערנער קאומאו און 
 LIRRקוואדראטפיס  350,000דער מאנהעטען פארזאמעל ארט איז כולל א  טור פונעם פראיעקט.

פאסאזשיר פארזאמעל ארט גלייך אונטער דער סטריט שטאפל וואס וועט אנבאטן נייע אריינגאנגען לענג  
פיי און סעל סערווייס, נייע קונסט אינסטולאציעס  - ריטעיל אינסטאלאציעס, וויי 25וועניו, אויס מעדיסון ע

  347דער אריינגאננג צו  און דיגיטאלע אונטערשריפטן מיט אינעם מאמענט אמת'ע צייט אינפארמאציע.
  MTAsפון   אנטוויקלונג-סטע גאס אלץ טייל פון דער צוריק45מעדיסון עוועניו וואס ווערט געבויעט אויף 

  מענטשן א טאג. 10,000געוועזענע הויפטקווארטיר אליין, רעכנט מען צו סערווירן 
 

סיסטעם, וועט פארבינדן   MTAפיס לאנג און דער לענגסטער אין דער  182זיבעצן הויכע עסקאלאטארן, 
  140 קלאס פארזאמעל ארט און דער מעזאנין פונעם באן טערמינאל-פארערס צווישן דעםנייעם וועלט

דער מעזאנין ווידער פירט צו א העכערן באן שטאפל וואס האט צוויי    פיס אונטער פארק אוועניו.
פלאטפארמעס און פיר רעלסן, און א נידעריגע באן שטאפל וואס אויך אזוי, האט צוויי פלאטפארמעס און  

  פיר רעלסן.
 

טן טונעל וואס האט צוויי רעלסן אזוי ווי  באנען וועלן אנקומען אינעם פארזאמעל ארט פון א נייעם אקטיוויר 
די צוויי רעלסן צעשפרייטן זיך אויף פיר, דערנאך   סטע גאס.63עס פארט אדורך דער איסט ריווער ביי  

  אכט אויף די צוויי שטאפלען.
 

באן וואגאנען, און א   300אין קווינס, האבן מאנשאפטן געבויעט א נייעם הויף מיט פלאץ וואס האלט ביז 
ן אקטואליזירטע העראלד אינטערלאקינג )קנופסטאציע( די פארנומענסטע שניידוועג און צפון  פול

דרענגער וואס טראגן דראטן אין   295נייע רעלסן בייטונגען,  97אמעריקע, ווי אויך די אינסטולאציע פון 
לגעמיין, טוט דער  א פיס פון שטיצמויער ווענט. 8,445דער הייך פאר אמטרעק, פינף נייע באן בריקן, אין 

מייל פון נייע אויסגעגראבענע טונעלן, דער   13מייל פון נייע רעלסן, כמעט  40פראיעקט כולל זיין מער ווי  
זיכערקייט   975מייל פון קאבלען און  550ווענטילאטארן,   44פראיעקט רעכנט צו מער ווי 

שטיבלעך   14ראל סיגנאלן, און איבערן קאפ סיגנאלבריקלעך וואס ווייזן באן קאנט 15פאטאאפאראטן, 
  אויס די רעלסן וואס האלטן סיגנאל סיסטעם קאמפאנענטן.-לענג

 
און ארבעט   1990, דער פראיעקט איז אנטוויקלט געווארן אין די 1960לכתחילה באשאפן געווארן אין די  

וגאנג  מזרח זייט צ .2006האט זיך אנגעהויבן אויף אן ערענסט אין קווינס און מאנהעטען אין 
קאנטראקטערס האבן אויפגעטאן עטלעכע טעכנישע אויפטוען איבער די יארן, ווי אויך אויפרייסן אונטער  

גרענד סענטראל מיט באגרעניצטע ווירקונג צו רעלסן אפעראציס, מינירן אונטער ביידע נארטערן  
ברייטערן דעם ארייננעם  באלעווארד און די אייבערבאן און אונטערגרונטיק סאבווייס אין קווינס און אויס

  צונויפשליס קלעצל און צפון אמעריקע. פון העראלד אינטערלאקינג, די פארנומענסטע באן
 

- חוץ פון לויזמאכן דאס שטופעניש אין פען סטעישן, מזרח זייט צוטריט וועט הייבן ניו יארקס קאנקוריר
יזנעס צענטערס אויף דער מזרח זייט  ראנג אין דער גלאבאלע עקאנאמיע דורך צושטעלן א נייע לינק צו ב

ווען דער פראיעקט איז פארטיק, וועט דער   און שטיצן פאסטן געוואוקס ארום גרענד סענטראל טערמינאל.
אפעראטיווע עפעקטיווקייט דורך העראלד אינטערלאקינג זיין שטארק פארבעסערט, וואס וועט בענעפיטן  

ערשטן מאל, פארן צו דער ארבעם קעגן שטראם פון ניו  צום  מזרח קארידאר.- פארערס איבער דעם צפון
- יארק סיטי קיין לאנג איילענד וועט זיין א רעאליסטישע אפציע פארן געגנד און וועט ערלויבן מזרח מיטל

דורך דער לאנג איילענד באן און דער   JFKנארד באן קונים צו זיין פארבינדן צו -שטאטישע און מעטרו
  באן.-דזשעמעיקע לופט
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