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 2021גאווערנער האקול ווידמעט עמטליך און דעקט אויף א הייוועי ארבעטער דענקמאל ביי דעם 
 ׳גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר׳  

 
דענקמאל צו פארעהרן די ארבעטער וועלכע האבן פארלוירן זייערע לעבנס באשיצנדיג דעם פובליק  

 ייוועי סיסטעם אין ניו יארק  אין דער צייט וואס זיי האבן געארבעט אויסצוהאלטן א זיכערע ה
    

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אויפגעדעקט א נייע דענקמאל צו פארעהרן ניו יארק׳ס געפאלענע  
דער דענקמאל, וועלכס וועט זיך געפונען  ׳גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר׳. 2021הייוועי ארבעטער ביי דעם 

רגראונדס, וועט נעבן דעם מיטל אריינגאנג און מערב פון דעם הָארטיקולטור געביידע אויף די פעי
פארעהרן אלע טראנספארטאציע ארבעטער וועלכע זענען גע׳הרג׳עט געווארן בשעת׳ן אויספירן זייער 

ארבעט אויף ניו יארק׳ס טויזנטער מיילן הייוועיס, אריינגערעכנט סטעיט דעפארטמענט אוו  
ר, קאנטראקטער,  וועי אויטאריטעט ארבעטער, מוניציפאלע הייוועי ארבעטע-טראנספארטעישען און טרו

 סערוויס ארבעטער.  -קאנסולטענטס, און שלעפער
  
ארבעטנדע ניו יארקערס וועלכע לייגן זייער פערזענליכע זיכערהייט  - דער דענקמאל פארעהרט די שווער"

אין געפאר אויף צו בויען בריקן, פלאסטערן אונזערע וועגן, און אויסהאלטן אונזער אינפראסטרוקטור כדי  
האט גאווערנער האקול   "זאלן קענען גרייכן אונזערע דעסטינאציעס אומגעשעדיגט, אז מיר אלע 

דאס וועט דינען אלס אן אייביגער זכרון פאר די אלע וואס האבן פארלוירן זייערע לעבנס אין "  געזאגט.
ער  דער צייט וואס זיי האבן ערפילט זייערע פליכטן, און אלס א דערמאנונג אז די איבערגעגעבענע ארבעט

טאג אויס, צו זיכער האלטן אונזערע ראודס און בריקן. מיר זענען -שטייען דארט אינדרויסן טאג איין
   "שולדיג פאר זיי אלע א חוב פון דאנקבארשאפט.

 
ארבעטער פארלוירן זייערע לעבנס   1,844לויט דער פעדעראלער ביורא פון לעיבאר סטאטיסטיקס האבן 

ביז  2003צווישן די יארן   נגאויס די פאראייניגטע שטאטן, אין די יארןביי ראוד קאנסטרוקציע ערטער לע 
דער סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען אליין   יעדעס יאר.  123מיט א דורכשניט פון  ,2017

 ארבעטער אין משך פון איר עקזיסטענץ.   56האט פארלוירן 
 

עלכס וועט פיגורירן א בראנזיגע סקולפטור פון פונקט וו-דער נייער דענקמאל וועט אנטהאלטן א צענטער 
היטלען, און שטיוול אויף א פלאטפארמע ארומגענומען מיט פיר בראנזיגע טראפיק -שאוועלס, הארטע

ערטער פאר  -קאונס און אן אנדענק טאוועל. עס וועט אויך האבן געפלאסטערטע וועגלעך און זיץ
פונקט און  -ועלן איינגעפלאנצט ווערן ארום דעם צענטערביימער און געוויקסן ו פארעהרנדע התבוננות.

   לענגאויס די דרויסנדע טייל פון דעם דענקמאל 
 

סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט געזאגט,  
וועלכע  דער דענקמאל איז אן אייביגער זיכרון פאר די פילע הייוועי און טראנספארטאציע ארבעטער "

מיר זענען אויף אייביג דאנקבאר פאר די    האבן זיך ענדגילטליך מקריב געווען בשעת׳ן דינען דעם פובליק.
פרויען און מענער וועלכע בויען, אפערירן, און האלטן אויס אונזערע וועגן און דער נייער דענקמאל וועט  

ועגן די ארבעט וואס זיי טוען און די געפארן  סערווירן אלס אן אייביגער דערמאנונג פאר אלע ניו יארקערס ו



אונזער דאנקבארשאפט גייט צו גאווערנער האקול און דער   זיי שטייען אויס אויף אונז אלע אפצוהיטן.
׳גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר׳ פאר׳ן העלפן מאכן דעם דענקמאל א ווירקליכקייט. און ביטע, ווען איר  

עי ארבעט זאון, לייגט אוועק אייער טעלעפאן, האלט די אויגן אויפ׳ן ראוד,  דרייוו׳ט, ספעציעל דורך א הייוו
   "לעבנס זענען אנגעוואנדן אין דעם.  --פארט שטייטליכער, און דאס וויכטיגסטע, זייט פארזיכטיג 

  
מיר טארן  "וועי אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטהיו דז. דריסקאל האט געזאגט, -טרו

פארגעסן די מענער און פרויען וועלכע האבן פארלוירן זייערע לעבנס בשעת׳ן ארבעטן אויף קיינמאל נישט 
טי, און דער ניו יארק סטעיט  -או-זיכער צו האלטן אונזערע וועגן. איך וויל דאנקען גאווערנער האקול, די

וועי ארבעטער  היי פעיר פאר זייערע שטיצע און פאר׳ן מאכן דעם הארציגן פארעהרונג א ווירקליכקייט.
שטעלן זיך יעדן טאג אין געפאר אויף אויסצוהאלטן און פארבעסערן אונזערע וועגן, און דער דאזיגער  
דענקמאל איז אן אמת׳ער דערמאנונג פון זייער געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט. העלפט צו מאכן  

וען איר זעט עמערדזשענסי  אונזערע הייוועיס זיכערער דורך בלייבן באווארנט און פארן שטייטער ו
   "לייטס.

  
א יעדן טאג דארפן הייוועי "סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט, 

ארבעטער אויסשטיין געפארפולע אומשטענדן אין דער צייט וואס זיי פירן אויס נייטיגע ארבעט 
דער סטעיט פאליציי אנערקענט דער   יפטי.אויסצוהאלטן ניו יארק׳ס וועגן און בריקן פאר אונזער סע

איבערגעגעבנקייט פון די הייוועי ארבעטער וועלכע האבן פארלוירן זייערע לעבנס בשעת׳ן אויספירן 
זייערע פליכטן. דער נייער דענקמאל סערווירט אלס א פאסיגע פארעהרונג צו זייער דינסט און דערמאנונג  

   "ען איר זיצט הינטערן רעדל.פאר יעדן צו לייגן זיכערהייט ערשט וו
  

דער דאזיגער דענקמאל איז א  "ניו יארק סטעיט פעיר דירעקטאר טראוי וואפנער האט געזאגט, 
הערליכער און רירנדיגער פארעהרונג פאר די לעבנס פון די מענער און פרויען וועלכע זענען געשטארבן  

בשעת׳ן זיכער האלטן אונזערע ראודס און בריקן. עס איז אונז א כבוד צו זיי איר היים. הונדערטער  
קמאל יעדעס יאר און זיך דערמאנען צו טוען זייערס טויזנטער ניו יארקערס וועלן זען דעם וויכטיגן דענ

  "אויף צו באשיצן אונזערע עסענשעל הייוועי ארבעטער. 
  

טי ארבעט א גאנץ יאר אויף צו פארבעסערן די זיכערהייט פון איר ארבעטסקראפט. באוועגיגע -או-די
פצוהאלטן אומפארזיכטיגע סטריפס וועלכע ווערן געלייגט אויפ׳ן אנקום צו ארבעט זאונס און א-רומבעל

דרייוון ווערן יעצט געניצט אין יעדן ראיאן אין דעם סטעיט פאר מעינטענענס און קאנטראקטאר פראיעקט  
שילדן און טראנספארטאציע  -ארבעט זאונס צו בעסער באשיצן די וועלכע האלטן פענער

ינטענענס ארבעט זאונס און טי מע-או-ארבעט זאון קאמערעס ווערן אויך איינגעשטעלט אין די ארבעטער. 
קאנטראקטאר פראיעקט ארבעט זאונס לענגאויס ניו יארק אויף צו בעסער באשיצן טראנספארטאציע  

   ארבעטער. 
 

וועי אויטאריטעט ארויסשטעלן א טוץ נייע טראקס לענגאויס אירע פיר מעינטענענס  -היי־יאר טוט דער טרו
פארבעסערטע טעכנאלאגיע פאקוסירט דירעקט אויף צו  דיוויזיעס לענגאויס דעם סטעיט, פיגורירנדיג 

פארבעסערן ארבעט זאון זיכערהייט. די וויהיקלס האבן אויך גרויסע רעידאר טאוולען וועלכע באווארענען  
מאטאריסטן וועגן ארבעט זאון ספיד לימיט אין פארגלייך צו זייער אנקום שנעלקייט, וועגווייזיגע פיילן,  

געיטס צו  -באקעטס מיט סווינג-און פארברייטערטע און פארשטערקערטע מעןטראפיק וועגווייזער, 
 ערמעגליכן גרינגער און זיכערער ארויסשטעל אדער אפנעמען קאונס און פעסער.  

 
דער היינטיגער אויפדעקונג קומט אויך אין א צייט ווען ניו יארק סטעיט פאליציי און לאקאלע געזעץ 

קעטס אין רעקארד ציפערן און נעמען זיך שטארק צו כאפן מאטאריסטן  אינפארסיר אגענטורן שרייבן טי
וועלכע פארלעצן פראנק און פריי די וויהיקל און טראפיק געזעצן אין הייוועי ארבעט זאונעס אלס טייל פון 

טיקעטס דורך סטעיט פאליציי   1,770העט׳. פאראיאר זענען דערלאנגט געווארן -׳אפעראציע הארד



צאל   2019העט׳ אקטיוויטעטן, וועלכע האט איבערגעשטיגן דער טאטאלער - הארד  במשך ׳אפעראציע
דעם יאר אליין, ביז היינט, האבן טרופערס און ארטיגע געזעץ אינפארסיר    פראצענט. 70מיט באלד 

 טיקעטס אונטער דער איניציאטיוו.  1,600אגענטורן דערלאנגט מער ווי 
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