
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/5/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

לאזע טאל באצאלן אום  -גאווערנער קאומאו אנאנסירט ניובורג ביעקאן ברידזש וועט איינפירן קעש
  2021, 7יולי 

  
פעס וועלן ערמעגליכן פארן אן  -זי-פארגעשריטענע סענסארס און קעמערעס וועלכע קענען לייענען אי

 זיך אפשטעלן   
    

פעס  -זי-סטן זיך איבערטוישן אויף ניצן איניו יארק סטעיט ברידזש אויטאריטעט דערמוטיגט מאטארי
 און אויסניצן די געלעגנהייט צו שפארן געלט ווי אויך דער באקוועמליכקייט פון טאל באצאל 

 
לאזע טאל וועט ווערן איינגעפירט אין פול ביי  -גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז קעש

,  7ביעקאן בריק, אנגעהויבן צוועלף ביינאכט אין די פרימארגן שעה׳ן פון מיטוואך, יולי -דעם ניובורג
לדבריק מיט  . מאטאריסטן וועלן קענען פארן אן זיך אפשטעלן, דורך אונטערפארן א שי2021

פעס און לייסענס פלעיט  -זי-טעכנאלאגיש פארגעשריטענע סענסערס און קעמערעס וועלכע לייענען אי
פעס וועלן האבן  -זי-פעס וועלן אויטאמאטיש גערעכנט ווערן און אויטאס אן אי-זי-בילדער. אויטאס מיט אי

יקט ווערן צו דער רעגיסטרירטע  בילל וועט אפגעש-די לייסענס פלעיט אפגעכאפט אויף א בילד און א טאל
 מעיל.  -ביי-אייגנטימער פון דעם אויטא אויף די פאסט, דורך טאלס

    
טעק טראנספארטאציע סיסטעם איז הויפט וויכטיג אויף צו האלטן אונזער  -״א מאדערניזירטע היי

עקאנאמיע אין פארמעסט אין דעם איין און צוואנציגסטן יארהונדערט, און מיר ניצן די נייסטע טעכנאלאגיע  
אל ביי  לאזע ט-״מיט דאס אינסטאלירן קעש האט גאווערנער קאומאו געזאגט.דאס אויסצופירן,״ 

-ביעקאן ברידזש מאכן מיר דאס פארן איבער דעם הודסאן טייך גרינגער און גלאטיגער, און טאל-ניובורג
 קאסטן ביליגער פאר יעדן.״ 

 
, אזוי ווי  6ביינאכט אויף דער נאכט פון יולי  11:50מאטאריסטן זאלן זיך רישען אויף אפהאלטונגען ארום 

-ארקער אויף דעם בריק צו ערלויבן דאס אויסליידיגן דעם טאלמען דארפן צייטווייליג אפשטעלן דער פ
נאכט. ווען דער טאל פלאזא וועט אויסגעליידיגט ווערן וועט  -פלאזא בעפאר דאס איינפירן אום מיטל

 טראפיק ווערן געפירט דורכצופארן דעם נייעם טראפיק סדר.  
 

אס געפירט ווערן דורך די רעכטע לעינס  , וועלן אויט7לאזע טאל אום יולי -נאך דאס איבערטוישן צו קעש
בודקעס. פארלויפיג  -פון דעם יעצטיגן טאל פלאזא ביז עס וועט פארטיג ווערן דאס צונעמען פון די טאל

-ווערן מאטאריסטן געראטן זיך ציען ווייטער אויף פאראויס און פארזיכטיג אדורכפארן דעם ארבעטס
 איז ערווארטעט עס זאל פארענדיגט ווערן אין אוגוסט. שטח. דאס רעהאביליטירן פון דער טאל פלאזא 

 
שפארן און  -פעס אויף אויסצוניצן דאס געלט-זי-אלע דרייווערס ווערן דערמוטיגט איבערצוטוישן צו אי

פעס טעגס קען מען באשטעלן אויף  -זי-דער באקוועמליכקייט פון זייערע טאל באצאלונגען. אי
zpassny.com-www/e  .אדער אפנעמען ביי א צאל ריטעיל געשעפטן לענגאויס דעם סטעיט 

 
לאזע טאל באצאלונגען קען מען געפונען אויף דער בריק אויטאריטעט׳ס  -מער אינפארמאציע וועגן קעש

http://www.e-zpassny.com/


. די ניו יארק  www.nysba.ny.govוועבזייטל און איר סאושעל מעדיע בלעטער. געפונט אויס מער אויף 
 .  טוויטעראון אויף  פעיסבוקסטעיט בריק אויטאריטעט קען מען געפונען אויף 
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