
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/8/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

רָאט פארזיצער,   MTAגאווערנער קאומאו מעלדט אז שרה פיינבערג איז נאמינירט געווארן פאר 
   CEOדזשענאו ליבער נאמינירט 

  
טראנזיט  NYCראט פארזיצער נאכן אנפירן  MTAפיינבערג וועט זיין די ערשטע פרוי צו דינען אלץ 

  עפידעמיע 19-איבער דער קאוויד
  

ביליאן קאפיטאל פלאן    $51.5און ווייטער אנפירן די היסטארישע  CEOליבער וועט דינען אלץ 
  בשעת'ן פאראויס גיין מיט ניו יארק און ראיאנען עקענאמישע אויפלעבונג

  
פון עמפייער סטעיט אנטוויקלונג נאכן   CEOפעט פוי באשטימט אלץ דערווייליגער פרעזידענט און 

 פעדעראלע פינאנצירונג 19-דורך דער עפידעמיע און מי צו פארזיכערן קאוויד MTAפירן 
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן די נאמינאציע פון שרה אי. פיינבערג אלץ ראט  
פון ניו יארק מאטראפאליטאן טראנספארטאציע  CEOפארזיצער און באשטימט דזשענאו ליבער אלץ 

  CEOט פוי, וואס האט געפירט די אגענטור אלץ פרעזידענט ווי אויך אלץ פארזיצער און פע אויטאריטעט.
טע און וועט אריינטרעטן אין א נייעם פאסטן  30פאר די לעצטע פיר יאר, וועט פארלאזן די אגענטור יולי 

   פון עמפייער סטעיט אנטוויקלונג.  CEOאלץ צייטווייליגע פרעזידענט און 
  

ראט פארזיצער און אננעמען דעם פאסטן נאכן   MTAפיינבערג וועט זיין די ערשטע פרוי צו דינען אלץ 
ליבער   פירן ניו יארק סיטי טראנזיט דורך די ערגסטע פובליק העלט קריזעס אין איבער הונדערט יאר.

ביליאן   $51.5נאך פארמירן די אגענטורס היסטארישע  30אנהייבנדיג יולי  CEOוועט דינען אלץ 
קאפיטאל פלאן און אנפירן די אגענטורס קרעפטיגע קאנסטרוקציע באמיאונגען בשעת דער קאוויד  

  קאנסטרוקציע און אנטוויקלונג. MTAקריזעס אלץ פרעזידענט פון 
  

אכטונג צו געבן איבער די   וועלן ארבעטן צוזאמען און זיך משתתף זיין  CEOדי פארזיצערין און 
  ונג פון דער אגענטור.סטראטעגישע ריכט

  
געטריי אויפן לעבן צו דינען דעם פובליק, אבער אויך   "שרה, דשזענאו און פעט זענען נישט נאר

איבערגעצייגטע פירער וואס האבן אנגעהאלטן די שטאטישע טראנספארטאציע נעץ מיט עפעקטיווקייט  
יערע אומפארמאטערלעכע באמיאונגען, דורך די ערגסטע פובליק העלט קריזעס אין א דור, און א דאנק זי

האבן אונדזערע נייטיגע ארבעטער געקענט אנקומען צו זייערע דעסטינאציעס און געהאלפן ראטעווען  
"נאכמער, זיי האבן אכטונג געגעבן און אדורכגעשטופט   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.לעבנס,"  

, געגעבן די סיסטעם די  MTAר היסטארישע ענדערונגען און קאנסטרוקציע פראגרעס איבע
אין נאמען פון אלע ניו יארקער, דאנק   פארבעסערונגען וואס וועט בעסער דינען די פארערס אויף דורות.

איך די אלע דריי פאר זייער אנגייענדיגע סערוויס און האב דעם פולן צוטרוי אז זיי וועלן ווייטער ארבעטן  
   מיטן גאנצן הארץ אין די נייע ראלעס." 

  
"איך בין שטארק צופרידן אריינטרעטן אין   ראט פארזיצערין האט געזאגט, MTAשרה פיינבערג, נייע 

א פאזיציע וואס ערלויבט מיך צו בלייבן און שפילן א גרויסע ראלע ווי אזוי אונדזער סאבוויי און בוס 



 

 

צוקונפט פון דעם  סיסטעם ארבעט, אבער צו אויכעט האבן א גרעסערע ווירקונג אין אויספורעמען די 
עס זאל נישט זיין קיין גרעסערע   אגענטור, און פון טראנספארטאציע אין דער שטאט און געגנט.

און ווי די רייזערס   -פריאריטעט ווי פארזיכערן אז מיר טוען אלעס צוריקצוברענגען אונדזערע רייזערס 
  קומען צוריק, אזוי וועט די שטאטס עקאנאמיע זיך פארבעסערן." 

  
 -"די קאוויד קריזעס האב באוויזן  , האט געזאגט,MTA CEOדזשענאו ליבער, אריינקומענדיגע 

יעצט   אז מאסן טראנזיט איז ניו יארקס שטיצפונקט, און די גוטע צייטן און אין די שלעכטע. -נאכאמאל 
בעט, עדיוקעישן  דארפן מיר ווייטער בויען א סיסטעם וואס פארבינדט מענטשן פון אלע קאמיוניטיס צו אר

צו שטיצן ניו יארק   MTAאיך קוק ארויס אנצונעמען די וויכטיגע נייע ראלע און צו פירן  און געלעגנהייט.
  אויפלעבונג."  סיטי געגנטס עקאנאמישע

  
,  פון עמפייער סטעיט אנטוויקלונג, האט געזאגט CEOפעט פוי, אריינקומענדיגע פרעזידענט און 

האט זיך צוגעגרייט פאר און זיך אנגערופן צו דער עפידעמיע, און דער   MTAאזוי "איך ביך שטאלץ ווי 
האבן געפירט די ערשטע   -העלדן אינסיפרירן העלדן  -וועג וואס אונדזערע העלדישע ארבעטער 

איך בין אויך שטאלץ און דאנקבאר   אנרופערס און נייטיגע ארבעטער צום פראנט צו טון זייער ארבעט.
יסערגעוויינטלעכע סכום פון פעדעראלע קאוויד פינאנצן וואס מיר האבן געבעטן און באקומען  פאר דעם או

עפעקטיווקייט וואס מיר האבן דורכגעפירט און די   , צו בויען אויף די פינאנץMTAצו שטיצן א שטערקערע 
ערגרייך וואס איך ווייס אז די שטארקע ד הצלחה'דיגע הסכמה פון צענטראלע ביזנעס דיסטריקט טאלינג.

איך קוק ארויס צו דינען אלץ  מיר האבן געמאכט וועט ווייטער אנגיין אונטער שרה און דזשענאוס ווַאך.
פון עמפייער אנטוויקלונג און ארבעטן מיט פארזיצער סטיוו קאהן   CEOדערווייליגע פרעזידענט און 

  אנאמישע פארבעסערונג." עפידעמיע עק-ממשיך צו זיין איינצופירן שטיצע פאר ניו יארקס נאך
  

עריק גערטלער, יעצטיגע עמפייער סטעיט אנטוויקלונג אקטיווע קאמישאנער און פרעזידענט און 
CEO-,איך בין זייער שטאלץ פון די אויסערגעוויינטלעכער אויפטוען וואס   באשטימטער, האט געזאגט"

עמפייער סטעיט אנטוויקלונגען האט אויפגעטון אין איינע פון די שווערסטע צייטן און אונדזער סטעיטס  
עס איז געווען א גרויסער כבוד צו ארבעטן מיט גאווערנער קאומאו און דינען די מענטשן פון   היסטאריע.

  רָאט."  ESDsרק, און איך קוק ארויס מיטצוארבעטן אלץ א מיטגליד פון ניו יא
  

"דורכאויס די קאוויד קריזעס,  עמפייער סטעיט אנטוויקלונג פארזיצער סטיוו קאהן האט געזאגט, 
זענען די אומגלייבלעכע מאנשאפט פון פובליק דינערס פון עמפייער סטעיט אנטוויקלונג געפירט ביי עריק  

עווען אין די פאדערשטע פאזיציע, צו מאכן זיכער אז שפיטעלער און ערשטע אנרופערס גערטלער ג
איבער ניו יארק האבן די רעסורסן וואס זיי דארפן האבן צו דינען די מענטשן און מאכן זיכער אז די  

בשעת עריק וועט בלייבן אויף זיין   עקאנאמיע פון שטאט קען ביישטיין דעם אומגעהערטן שטורעם.
און פרעזידענט, האט עריק   CEOזיציע דורכן זומער, איז עס וויכטיג צו באמערקן אז אלץ אונדזער פא

 געדינט מיט העלדישקייט צושטעלענדיג פירערשאפט און הדרכה אין די צייטן פון אויסערגעוויינטלעכע
עהויבן זוכן  אזו ווי ניו יורק קערט זיך אום, אונטער עריקס הדרכה, האבן מיר אנג פארמעסטונגען.

געלעגנהייטן וואס וועט אויפלעבן די געגנטס עקאנאמיעס און צו ווידער פארשטעלן ווי אזוי צו אינוועסטירן  
מיר ריכטן זיך און באגריסן די קומענדיגע דערווייליגע פרעזידענט פעט   אמבעסטן אין ניו יארקס צוקונפט.

דורך דער   MTAפירער וואס האט געפירט די פעט איז א געפרואווטע  פאמיליע. ESDפוי צו אונדזער 
  רעפארם און דורך די ערגסטע טעג פון דער עפידעמיע." 

  
, ווען  2020פיינבערג האט געדינט אלץ דערווייליגע פרעזידענטקע פון ניו יארק סיטי טראנזיט זינט מארץ 

   ארבעטסלייט דורך דער קאוויד קריזעס. 53,000זי האט געפירט די אגענטורס 
  

פון רייזער   אין דער צייט וואס זי איז געווען די צייטווייליגע פרעזידענטקע, און אנערקענט די וויכטיגקייט 
צוריקגיין צום טראנזיט, האט פיינבערג אומפארמאטערלעך פאקוסירט צו פארזיכערן סערוויס,  

דורך דער עפידעמיע, ווען אנדערע אגענטורן   פארזיכערונג און סעקיוריטי פאר קונים און ארבעטערס.



 

 

ען פון סאבוויי  טראנזיט אנגעהאלטן היפשע שטאפל NYCהאבן צוריקגעצויגן סערוויס דראסטיש, האט 
   און בוס סערוויס.

  
-טראנזיט האט אויך אנגעהויבן א רייניקונג און דיסאינפאקטיר אקציע בשעת קאוויד NYCפיינבערג און 

, איינגעפירט דאס לאנדס ערשטע מאסקע מאנדאט אויף פובליק טראנזיט, און צוגעלייגט נאך  19
   אפאראט פראגראם.-פארזיכערונג מיטלען צו דער סיסטעם ווי אויך אן אגרעסיווע זיכערקייט פאטא

  
ארבינדונג  פיינבערג און איר אנפירערשאפט אין טראנזיט האט אויך אנגעהויבן די הצלחהדיגע פאמיליע פ

ארבעטער פארלוירן צו קאוויד   MTAפראגראם, וואס פאקוסירט אויף זיך אפגעבן מיט די פאמיליעס פון 
טראנזיט  NYCאונטער פיינבערג פירערשאפט, האט  און די אויסטיילונג פון קאוויד פאמיליע בענעפיטן.

פארלוירענע קאלעגעס, וואס האט  במינו'דיגע אנדעקונג וואס גיט אפ כבוד פאר די-אויך אנגעהויבן א יחיד
פיינבערג האט אויך פאקוסירט אויף דער קולטור פון טראנזיט אין ניו יארק   צוגעצויגן נאציאנאלע לויב.

ניקא, וואס האט   NYאנהייבנדיג א פראגראם מיט סאשעל מעדיא משפיע,  -מעטראפאליטאן געגנט 
  געברענגט איקאנישע שטומעס צו סאבוויי אנאנסן.

  
טראנזיט, איז פיינבערג געווען די צווייטע פרוי אין היסטאריע צו   NYCיידער זי האט געארבעט פאר א

רעגולאטור פון דער  -פירן די פעדעראלע באן אדמיניסטראציע, וואס ווירקט אלץ דער איינציגסטער שיצ 
US .ער שטאב אין ד-פיינבערג האט אויך פריער געדינט אלץ שעף פון גענעראל באן סיסטעםUS DOT  

-און ספעציעלע געהילף צו דעם פרעזידענט און עלטערע ראטגעבער צום ווייסן הויז שעף פון גענעראל
פיינבערג האט אויך פארברענגט אין דער פריוואטע סעקטאר, אלץ  שטאב ראהם עמאנואל.

  . LPאון ביי פייסבאק און בלומבערג,  LLCפרעזידענטקע פון פיינבערג סטראטעגיעס, 
  פון וואשינגטאן און לי אוניווערסיטעט.  BAערג האט א פיינב

  
פערזאן  -1,800קאנסטרוקציע און אנטוויקלונג, אן   MTAליבר דינט יעצט אלץ פרעזידענט פון 

ליבער איז געווען אחראי פון דער   ארגאניזאציע וואס ער האט אליין אויפגעבויענט פון אנהייב.
צייט  -ער האט מצליח געווען אין דער אין אפיטאל פראגראם.ק 2020-2024ביליאן  $51.5באשטעטיגטע 

באן טונעל פראיעקט, דער לאנג איילענד באן טאפעלטע  Lבודזשעט פארענדיקונג פון דער  -און אין
, און די רעהאביליטעזאציע פון  2020סטאציעס אין   ADA 11רעלסן, די היסטארישע פארענדיקונגען פון  

געשעדיגטע  -די לעצטע פון די סופרשטורעם סענדי - א רעקארדישן טערמין ליין רוטגערס רער אין -Fדעם 
  סאבוויי טונעלן.

  
דריטע   LIRRביליאן   $2.5זייט צוגאנג, דער  -פראיעקטן אזוי ווי מזרח-זיין פארטפעל רעכענט אריין מעגא

בראנקס(, פען -חנארד פען צוגאנג )וואס וועט צולייגן פיר נייע סטאציעס אין מזר-רעלס פראיעקט, מעטרו
פון דער צווייטער עוועניו סאבוויי, וואס וועט   2סטאציע איבערבויען און פארגרעסערן, און פאזע 

  פארלענגערן דער ליין דורך מזרח און צענטראלע הארלעם.
  

ביליאן פון די   $14ליבער האט אויך געהאלפן אנפירן די אגענטורס הצלחה'דיע באמיאונגען צו פארזיכערן 
  ארויסגערופענע פינאציעלע קריזעס.-פעדעראלע רעגירונג אין דער שפיץ פון דער עפעדעמיע 

  
, האט ליבער געדינט אלץ פרעזידענט פון ווארלד טרעיד סענטער MTAאיידער ער האט געארבעט פאר 

לונג פון זילבערשטיין  ביליאן דאלאר אנטוויק-יאר וואו ער האט אנגעפירט מולטי 14פראפערטיס פאר 
- פאר דעם, האט ליבער אנגעפירט א פובליק פראפערטיס פראיעקטן אין דער ווארלד טרעיד סענטער.

ריוואטע אנטוויקלונג אין לאורענס רובן קאמפאני, און אלץ ראטגעבער, געארבעט מיט קליענטן אזוי ווי  פ
די   -אנטוויקלונג קארפ. -טאציע ווידערשיקאגו טראנזיט אויטאריטעט, ניו דזשרסי טראנזיט, און פען ס

    אגענטור דעמאלט פאראנטווארטלעך פאר דעם מויניהאן באן האל פראיעקט.
  אסיסטענט סעקרעטאר-אין דער צייט פון דער קלינטאן אדמיניסטראציע, האט ליבער געדינט אלץ וויצע

 מענט אוו טראנספארטאציע.דעפארט  USאון אמטירנדיגע אסיסטענט סעקרעטאר פאר פאליסי אין דער 



 

 

פריער אין זיין קאריערע, איז ליבער געווען אן אדוואקאט אין דער ניו יארק פירמע פון פעטערסון,  
בעלנעפ, וועב און טיילער און געדינט אלץ א טראנספארטאציע פאליסי ראטגעבער אין דער אפיס פון ניו  

  יארק סיטי מאיאר עד קאטש.
  הארווערד אוניווערסיטעט און ניו יארק אוניווערסיטעט שולע פון געזעץ.  ליבער איז א גראדואנט פון

  
פאר מער ווי פיר   MTAפון דער  CEOפוי האט סערווירט אלץ פרעזידענט ווי אויך אלץ פארזיצער און 

  19-יאר, איבערזעען צפון אמעריקעס גרעסטע טראנזיט אגענטור און איר אנרוף צו דער קאוויד
געווען פון די פירער פון די טראנזיט אגענטורס מיט א  MTAטער זיין פירערשאפט, איז אוננ עפידעמיע.

סעריע פון חידושים צו קאוויד אנרוף איניציאטיווען, ווי אויך אנהייבן צום ערשטן מאל רייזע פלאנירונג  
טע אנגעפירטע ארבעטער פראטעקציע פראגראם וואס האט צוגעשטעלט די ערש-כלים, אן אינדוסטריע

טעסטינג און וואקסינירונג פראגראם פאר טראנזיט ארבעטער, און אנפירן נייע רייניגונג טעכניקס און  
  לייזונגען.

  
  $14פינאנצן דורך איינשאפן איבער  MTAsפוי האט אויך אנגעפירט באמיאונגען צו סטאביליזירן די 

ביליאן אין קריטיש געדארפטע פינאנצירונג פון קאנגרעס, אנטוויקלען א נאציאנאלע קאאליציע פון  
ביליאן אין עמערדזשענסי פעדעראלע  $32טראנספארטאציע אגענטורן וואס האבן איינגעשאפט מער ווי  

אויך אכטונג   בשעת דער עפידעמיע, האט ער פינאנצירונגען פאר טראנזיט אגענטורן איבער דאס לאנד.
געגעבן אויף שאפערישע פינאנץ אקציעס, אזוי ווי די אגענטורס באניץ פון פעדעראלע מוניציפאלע לייען  

פוי   מיליאן אין נאך קאסט שפארונגען צו שטיצן א באלאנסירטע אגענטור בודזשעט. $800פאסיליטי, און  
לאנד  -אין-אריזירט ניו יארקס ערשטהאט אויך אנגעפירט דעם שטופ פאר סטעיט לעגיסלאציע וואס אויט

טאלינג פראגראם, א פונדאמינטאלע פינאנציעלע אונטערגעביי פון דער   צענטראל ביזנעס דיסטריקט
MTAs  ביליאן קאפיטאל פראגראם, און איבערגעקוקט די ערשטע שטאפלען פון דער   $51.5היסטארישע

  דורכפירונג.  פראגראמס
  

, האט פוי געפירא די פארט אויטאריטי פון ניו יארק און ניו  MTAאין  איידער ער האט אריינגעטרעטן
ווי ער האט געפירט   2017ביז אויגוסט  2011דזשערסי אלץ עקסעקוטיווע דירעקטאר פון נאוועמבער 

גווארדיע  -אנטוויקלונג פון לא-טראנסאקציעס, ווי אויך דער ווידער P3טייל פון דעם לאנדס וויכטיגסטע 
ן דאס בויען פון א נייע גאטעלס בריק, און דער אנטוויקלונג און אדאפטירונג פון דער  לופטפעלד או

  ביליאן קאפיטאל פלאן. $32.2יעריגע, -10אגענטורס 
  

פוי האט אויך סערווירט אלץ וויצע סעקרעטאר פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג פאר גאווערנער קאומאו,  
וויצע פארזיצער און ראט מיטגליד פון דער לאנג איילענד   , אוןESDCדער אונטערסטעיט פארזיצער פון 

ענערגיע אויטאריטעט, נאכדעם וואס ער האט געהאט א קאריערע אין געזעץ און ריעל עסטעיט אלץ 
אמאלגאמאציעס און איינשאפונגען שותף אין סקאדן ארפס און עקזעקוטיוו וויצע פרעזידענט אין  

AIMCOפאמיליע -, א פירינדיגע מולטיREIT.  
  

  פוי איז געגאנגען אין פארדהעם קאלעדזש און פארדהעם אוניווערסיטעט שולע פון געזעץ.
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