
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/1/2021 פאר באלדיגע פארעפנטליכונג:

 

 

מיליאן דאלאר פאר אויספלאסטערונג פראיעקטן   42גאווערנאר קָאומאו מעלדט איבער נאענט צו 
  ביי וויכטיגע אינטערסטעיט שאסייען אין פינגער לעיקס ראיאן

  
צווישן ברייטאן און   490צווישן הענריעטע און עווָאן, און אינטערסטעיט  390אינטערסטעיט 

ּפערינטאן הויבן אן צו ווערן אויסגעפלאסטערט אין קומענדיגע וואכן צו פאררעכטן די גאס און  
 פארמערן זיכערהייט פאר מענטן וואס פארן דארט 

  
די ברייטע סטראטעגיע פאר די  -אינוועסטירונג קומט צוזאמען מיט "פינגער לעיקס פאראויס" 

  פלעבן קאמיוניטס און וואקסין די עקאנאמיעראיאן צו ווידער־אוי
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז די ארבעט האט זיך אנגעהויבן אויף צוויי  
מיליאן דאלאר צוריקצובויען די צושטאנד פונעם שאסיי און   42פראיעקטן וואס קאסטן צוזאמען כמעט 

שעסטער־פינגער פארמערן די זיכערהייט אויף צוויי וויכטיגע טיילן פון אינטערסטעיט שאסייען אין די רַאט
( אין הענריעטע, און  12( אין עוואן ביז די טרּווועי )עקזיט  10)עקזיט  20&5פון רּוט  I-390 לעיקס ראיאן:

I-490  .די ערשטע פארבינדט צווישן   פון סַאוט לענדינג רָאוד אין ברייטאן ביז גארנזי רָאוד אין ּפערינטאן
  צווישן מָאנראו קַאונטי און ָאנטאריאו קַאונטי. —מָאנראו קַאונטי און ליווינגסטאן קַאונטי און די צווייטע  

  
"צוריק בויען בעסער מיינט צו ווייטער אינוועסטירן צו מאדערניזירן און פארשטערקערן אונזערע שאסייען  

די סטעיט זאלן האבן די נויטיגע אינפראסטראקטור צו זיך האלטן  כדי די לאקאלע עקאנאמיעס איבער 
שאסייען זענען קריטיש  I-490און  I-390"די  האט גאווערנאר קָאומאו געזאגט.איבערן וואסער", 

וויכטיג פאר פינגער לעיקס'ס טראנספארטאציע נעטווארק און די ווידער־אויספלאסטערונג פראיעקטן  
זאלן זיין זיכערער און מער פארלעסליך אזוי ווי די עקאנאמיע הויבט נאכאמאל  וועלן מאכן אז די רָאודס

  אן צו זיין אקטיוו אין ניו יארק." 
  

ניו יארק סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מערי טעריזע דָאמינגעז האט 
ראסטראקטור צו "איבער די גאנצע סטעיט ארבעטן מיר צו צוריק אויפבויען אונזער אינפגעזאגט, 

'סטע יאר הונדערט, און די  21נאכקומען די באדערפענישן פון א מאדערנע עקאנאמיע אין די 
אינוועסירונען אין די רַאטשעסטער געגנט אינטערסטעיטס וועלן העלפן בעסער צו פארבינדן די  

וקט ארויס צו  ק DOTדי  געגנטער, פארמערן זיכערהייט און ברענגן עקאנאמישע וואוקס צו דעם ראיאן.
אנהויבן ארבעטן אויף די פראיעקטן וואס וועלן אן א ספק ברענגן א בענעפיט פאר די הונדערטע טויזנטע  

  דרייווערס וועלכע פארן טעגליך אריבער די וויכטיגע שאסייען." 
  

וועט אויסגלייכן די אויבערפלאך און מאכן דאס  I-490מיליאן דאלארדיגע פראיעקט אויף די   9.7די 
אריבערפארן געשמאקער פאר דרייווערס צווישן סַאוט לענדינג רָאוד אין די טַאון ָאוו ברייטאן און גַארנזי  

די פראיעקט האט אנגעהויבן  רָאוד אין די טַאון ָאוו ּפערינטאן, נעבן בּושנעל'ס בעיסין אין מָאנראו קַאונטי.
ריער אין די פרילינג, און די  צו ארבעטן אוועקצונעמען סכנות'דיגע ביימער און וועלדער פ

קאנסטרוקציע וועט אריינרעכענען צו   אויספלאסטערונג איז ערווארטעט זיך אנצוהויבן די וואך.
פארבעסערן די אפלויף סיסטעמען און טראפיק סיגנאלן און די ראמפעס אריין און ארויס, און אזוי אויך  



 

 

ארבעט איז ערווארטעט צו פארקומען דורכאויס   די אויספלאסטערונג פאררעכטן די צוימען אויף די זייט. 
עטליכע אומוועגן וועלן   די אוונט און נאכט שעה'ן, און עס וועט קענען אריבערלאזן איין לעין פאר טראפיק.

 זיך אויספעלן צו קענען ארבעטן אויף די ראמפעס. 
  

וועט אויסגלייכן די אויבערפלאך און מאכן דאס  I-390מיליאן דאלארדיגע פראיעקט אויף די  32.2די 
  I-90אין עוואן )ליווינגסטאן קַאונטי( און די  20&5אריבערפארן געשמאקער פאר דרייווערס צווישן רּוט  

בן אין די וואך פון מאי  די ערשטע טייל פון די ארבעט האט זיך אנגעהוי  אין הענריעטע )מָאנראו קַאונטי(.
די   , און די אויספלאסטערן אויף די דרום־צו־צפון לעינס איז ערווערטעט זיך צו אנהויבן סוף יוני.17

מייל   10.5קאנסטרוקציע אויף די   ארבעט וועט פארלאנגען אז איין לעין זאל ווערן פארשפארט טעגליך.
עקזיסטירנדע צעמענטענע אויספלאסטערונג מיט   חלק פון די שאסיי וועט אריינרעכענען איבערצודעקן די 

רוב פון די   אספאלט צו מאכן די גאס מער גלאט און צו פארמיידן מער שאדן צו די אויספלאסטערונג.
  .2022קאנסטרוקציע אויף די צפון־צו־דרום לעינס אין ערווארטעט צו פארקומען אין 

  
זענען וויכטיגע שאסייען וואס פארבינדן   I-390 און  I-490" קאנגרעסמאן דזשָאו מָארעל האט געזאגט, 

איינוואוינער צו אלעס וואס די פינגער לעיקס ראיאן האט צו פארשלאגן, און עס איז גאר וויכטיג זיי צו  
איך בין דאנקבאר צו די טראנספארטאציע   אויפהאלטן פאר די לעבן פון אונזערע קאמיוניטיס.

ערגעגעבנקייט צו די זיכערהייט פון אלע ניו יארקער און פארן  דעּפארטמענט פאר זייער אנגייענדע איב
מאכן די קריטיש וויכטיגע אינוועסטירונג וואס וועט פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן פאר  

איינוואוינער, פארבעסערן די צושטאנד פון די שאסיי פאר מענטשן וואס פארן אריבער און אויפהייבן  
  אונזער לאקאלע עקאנאמיע." 

  
"פראיעקטן ווי דאס אויספלאסטערונג פון די   מָאנראו קַאונטי עקזעקיוטיוו עדעם בעלָאו האט געזאגט,

וויכטיגע אינטערסטעיט שאסייען אין די פינגער לעיקס ראיאן זענען בלויז א ביישפיל פון די  
איבערגעגעבנקייט פון די גרויסע סטעיט ניו יארק צו בויען א בעסערע צוקונפט," האט מָאנראו קַאונטי 

נער פון די רַאטשעסטער און פינגער לעיקס ראיאנען וועלן האבן  איינוואוי"  עקזעקיּוטיוו בעלָאו געזאגט.
איך בין זייער   גרויסע בענעפיטן פון די ווידער־אויספלאסטערונג פון די וויכטיגע אינטערסטעיט שאסייען.

דאנקבאר פאר די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט און קָאמישאנער דָאמינגעז פאר זייערע  
  ן צו ברענגן א זיכערערע און בעסערע טראנספארטאציע סיסטעם אין ניו יארק." אנגייענדע באמיאונגע

  
"אינוועסטירונגען אין אונזערע טראנספארטאציע סיסטעם  סענאטאר סעמרע ברּוק האט געזאגט,

פארבעסערט די קוואליטעט פון לעבן אין א קאמיוניטי דורכן פארגרינגערן זיך צו באוועגן, זיכערהייט און  
איך בין   גליכקייט פאר קאמיוניטי מיטגלידער און העלפן צוציהען און האלטן ביי זיך ביזנעסער.צוגענ

שטאלץ פון די גרויסע שריט וואס מיר מאכן אין ניו יארק סטעיט צו מאכן אינפראסטראקטור 
עסער אינוועסטירונגען אין די גרעיטער רַאטשעסטער קאמיוניטי צו העלפן פאמיליעס, ארבייטער און ביזנ

  אין די ראיאן צו בליהען." 
  

"די פאררעכטונגען צו אינטערסטעיט שאסייען איבער די   סענאטאר דזשערמי קּוני האט געזאגט,
פינגער לעיקס, אריינרעכענענדיג אין גרעיטער רַאטשעסטער, זענען קריטישע פארבעסערונגען פאר די  

גאסן  יכטיג אז מיר זאלן פארזיכערן אז אונזערעעס איז וו מענטשן וואס פארן אריבער אין אונזער ראיאן.
מיר קוקן ארויס צו אנגיין מיט אונזער צוזאמענארבעט  זענען גרייט אזוי ווי די סטעיט עפנט זיך צוריק. 

  מגיפה."  19-מיט די טראנספארטאציע דעּפארטמענט אזוי ווי מיר ערהוילן זיך פון די קָאוויד
  

"עס איז קריטיש אז די סטעיט זאל אנגיין ווייטער צו מאכן   געזאגט,סענאטאר ּפעטריק געליוואן האט 
די פראיעקטן העלפן צו   אינוועסטרונגען אין אינפראסטראקטור פאררעכטונגען און פארבעסערונגען.

אנהאלטן די זיכערהייט און פארלעסליכקייט פון אונזערע גאסן פאר איינוואוינער און באזיכער צוגלייך,  
איך קוק ארויס צו די פארענדיגונג פון די   אונטערשטיצן אונזער לאקאלע עקאנאמיע. און זיי וועלן



 

 

פראיעקטן, און איך וועל ווייטער ארבעטן צוזאמען מיט מיינע קאלעגן צו פארזיכערן אז עס איז דא געלט 
  פאר ענליכע פראיעקטן אין אונזער ראיאן." 

  
"די היינטיגע טאג צייכנט אפ א וויכטיגע   ט,אסעמבלי מעמבער דזשעניפער לָאנספארד האט געזאג

טריט אין די ריכטיגע ריכטונג צו פארזיכערן די זיכערהייט און קוואליטעט פון טראנספארטאציע פאר 
ווידער־אויספלאסטערן   הונדערטע טויזנטע איינוואוינער אין מיין דיסטריקט און דערנעבנדע דיסטריקטס.

אונזערע שאסייען וועלן אויך גורם זיין צו קריטיש־וויכטיגע עקאנאמישע אקטיוויטעטן דורכאויס אונזער  
  ראיאן און פארזיכערן אן אומגעשטערטע פלוס פון פראדוקטן און סערוויסעס צו אונזערע קאמיוניטיס." 

  
טראנספארטאציע  NYSאנקבאר פאר די "איך בין דאסעמבלי מעמבער שרה קלַארק האט געזאגט, 

דעּפארטמענט'ס ארבעט אין אונזער ראיאן וואס וועט אן קיין ספק אונז העלפן זיך צוריק אויפצובויען  
פארבעסערונגען צו אונזערע גאסן און צו אונזער אינפראסטראקטור זענען א קריטישע טייל   נאכן מגיפה.

ון ערהוילונג אין די פינגער לעיקס ראיאן און אין די גאנצע פון שטיצע פאר די עקאנאמישע אנטוויקלונג א
איך באדאנק זיך פאר קָאמישאנער דָאמינגעז און פאר די מאנשאפט פאר אלע זייערע   סטעיט.

  באמיאונגען." 
  

פראיעקט איז   I-390, און די  2021פראיעקט איז ערווארטעט צו פארענדיגט ווערן סוף  I-490די 
ארבעט צו פארקלענערן די השפעה אויף טראפיק   NYSDOT .2022ערווארטעט צו זיין פארטיג סוף 

אין די צייט פון קאנסטרוקציע, אבער די פובליק וואס פארט אריבער דארט זאל ערווארטן קליינע  
ער צייט פאר די  פארשפעטיגונגען דורכאויס די אויספלאסטערונג ארבעט, און מענטשן זאלן רעכענען מ

  וועג.
  

קנסות זענען  דרייווערס ווערן שטארק געבעטן צו פארן שטייטער און דרייוון מיט אחריות אין ארבעטס זאנעס. 
איינער וואס ווערט באשולדיגט מיט צוויי אדער מער   טאפלט פאר ספידינג אין אן ארבעטס זאנע.

  דרייווער'ס לייסענס ווערן סָאסּפענדעד. ספידינג פארלעצונגען אין אן ארבעטס זאנע, קען זייער 
  

אדער לָאדנט אראפ  www.511NY.org, באזוכט 511פאר די לעצטע ארומפארן אינפארמאציע, רופט  
  מאביל עּפּפ. 511NYבחנם דעם 

  
טרעפט אונז  NYSDOTRochester. @ אוןNYSDOT @ אויף טוויטער: DOTפַאלָאו ניו יארק סטעיט 

 facebook.com/NYSDOT. אויף פעיסבּוק ביי  

  
  פאראויסרוקן פינגער לעיקס

די היינטיגער מעלדונג קומט אין צוזאמענהאנג מיט "פינגער לעיקס פאראויס", די ברייטע בלופרינט   
אט שוין  דער סטעיט ה פאר די ראיאן צו ברענגען וואוקס צו די עקאנאמיע און קאמיוניטי אנטוויקלונג.

כדי צו לייגן די גרונדווערק פאר דעם   2012ביליאן אין דעם ראיאן זינט  $8.07אינוועסטירט מער ווי  
אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס, אריינגערעכנט פאטאניקס, אגריקולטור, און אוואנסירן  -פלאן 

מיט אן אינוועסטירונג פון  די ראיאן טוט יעצט פארשנעלערן די פינגער לעיקס פאראויס  פאבריקאציע.
מיליאן פון די סטעיט דורך די ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו, אנאנסירט דורך   $500

מיליאן אינוועסטירונג ווען   $500דער סטעיט׳ס  .2015גאווערנאר קָאומאו אין דעצעמבער 
און דער ראיאן׳ס   -ביליאן  $2.5ן אינצענטיוויזירן פריוואטע ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן פיל מער פו 

מער אינפארמאציע איז דא צו   נייע צוגעקומענע דזשאבס. 8,200פלאן, ווי איינגעגעבן, פארזעהט ביז 
  דא.באקומען 

  

###  

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=57524c7b-08c97541-5750b54e-ac1f6b44fec6-81a41a4fd560a73d&q=1&e=c28a8489-e4af-4f87-910c-be0442157aff&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.twitter.com/nysdotli
http://www.twitter.com/nysdotli
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3e8894aa-6113ad90-3e8a6d9f-ac1f6b44fec6-ba45d604715b5099&q=1&e=c28a8489-e4af-4f87-910c-be0442157aff&u=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT
https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
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