
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל    9/16/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 
-I-390/Iבריק ראמפע וועט געעפנט ווערן ביי די  390גאווערנאר האוקאל אנאנסירט אינטערסטעיט 

  אינטערטשעינדזש אין מאנראו קאונטי 490
  

אינטערטשעינדזש פארבעסערונג פראיעקט וועט   31רּוט /I-390/I-490גרויסע עררייכונג אין די 
  פארגרינגערן צו אריבערפארן און פארמערן זיכערהייט

  
און בילדער ווייזנדיג די    דאאויסגעמאלטע בילדער פון די פארענדיגטע פראיעקט קען מען זעהן 

  דא  –לעצטיגע ארבעט 
  

העכער די פארנומענע  צו דרום צו פארן  I-390נייע בריק ערלויבט אריבער קארן אויף די 
  אינטערטשעינדזש און רעדוצירן טראפיק

  
די ראיאן'ס ברייטע סטראטעגיע צו ווידער   –אינוועסטירונג באגלייט די "פינגער לעיקס פאראויס" 

  אויפלעבן קאמיוניטיס און אויפהייבן די עקאנאמיע 
  

-Iמיליאן דאלארדיגע   172.8גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט א גרויסע עררייכונג אין די 
390/I-490/ אינטערטשעינדזש פארבעסערונג פראיעקט אין געיטס טאון, מאנראו קאונטי. די   31רוט

כאויס די פריע  בריק, א צענטראלע טייל פון די פראיעקט, וועט זיך עפענען דור 390נייע אינטערסטעיט 
. די בריק וועט באדייטנד רעדוצירן טראפיק דורכן ערלויבן 17צופרי שעה'ן אום פרייטאג, סעפטעמבער 

די קארן וועלכע פארן אין דרום ריכטונג אריבערצופארן העכער די פארנומענע אינטערטשעינדזש און  
עי. די עקזיסטירנדע עקזיט און  אויסמיידן קארן וועלכע קומען ארויף אדער גייען ארויס פון די הייוו 

איינגאנג ראמפעס זענען אויך פונדאסניי אויסגעשטעלט געווארן צו רעדוצירן קארן וואס טוישן מערערע  
ליניעס, פארגרינגערן דאס פארן און פארמערן זיכערהייט ביי די דזשָאנקשען וואס איז וויכטיג פאר די  

  ראיאן. באוועגונג פון מענטשן און פראדוקטן אין דעם 
  

טעגליכע דרייווערס צו צענטערס פון עקאנאמישע אקטיוויטעטן,  200,000די שטראז פארבינדט כמעט 
אריינרעכענענדיג די גרעיטער ראטשעסטער אינטערנאציאנאלע לופטפעלד, די ראטשעסטער 

זענען א  די פארבעסערונגען  טעכנאלאגיע פארק, די איסטמען ביזנעס פארק און דַאונטַאון ראטשעסטער. 
צענטראלע חלק צו מאכן ראטשעסטער סיטי און ארומיגע געגנטער מער צוציהענדיג צו גלאבאלע  

  ביזנעסער.
  

"מיר גייען ווייטער אן מיטן מאכן פארשריט מיט קלוגע אינפראסטראקטור אינוועסטירונגען וועלכע שטיצן  
אונטער ראיאנישע עקאנאמישע וואוקס און פארשטערקערן די קשרים וואס פארבינדן צוזאמען 

מענטשן    "די נייע בריק איז א גרויסע עררייכונג פאר האט גאווערנער האוקול געזאגט. קאמיוניטיס",
 I-390/I-490וועלכע פארן אריבער די ראטשעסטער געגנט, און עס ווייזט ארויס וויאזוי די גאנצע 

אינטערטשעינדזש פראיעקט וועט מאכן א מהפכה אין מאנראו קאונטי, ערלויבנדיג מענטשן צו אנקומען  
  וואו זיי דארפן גיין זיכערער און מיר ווייניגער פארשפעטיגונגען."

  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_Rendering.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/I-390_I-490_Route_31_Interchange_Improvement_Project.pdf


אל די נייע בריק וועט זיין אפן פאר קארן, וועלן דרייווערס וועלכע ווילן ווייטער פארן אין די דרום  איינמ
נוצן די צוויי לינקע ליניעס אויף די אינטערטשעינדזש און ווייטער פארן צו טשילי    I-390ריכטונג אויף די 

ן די מזרח אדער מערב ריכטונג וועלן  אי  I-490דרייווערס וועלכע פארן צו די  עוועניו און צו די לופטפעלד.
  זיך האלטן רעכטס ביי די צוטיילונג און נוצן די עקזיסטירנדע עקזיט ראמפעס. 

  
שטאפלדיגע פראיעקט איז טייל פון א סעריע פון אינפראסטראקטור אינוועסטירונגען וועלכע - די מערערע

רן די פלוס פון קארן לענגאויס  זענען סטראטעגיש געציהלט צו פארגרינגערן צוטריט און פארבעסע
אינטערטשעינדזש אין מאנראו קאונטי.    I-390/I-90און די  390, סטעיט רּוט 31סטעיט רּוט 

אין  490בריק האט פארלאנגט דאס בויען פון דריי נייע בריקן העכער  I-390קאנסטרוקציע אויף די נייע 
ע פונדאסניי אויסגעשטעלטע ראמפע  אין די מערב ריכטונג און א ניי  I-490די מזרח ריכטונג,  

אין די דרום ריכטונג. אין צוגאב, איז די אלטע   I-390אין די מערב ריכטונג צו די  I-490פארבינדנדיג די 
ערזעצט געווארן מיט א מאדערנע בריק מיט  I-390( בריק העכער 33באפעלאו ראוד )סטעיט רּוט 

פיס פון נייע  15,000מערערע "גירדער" זיילן צו אקאמאדירן די נייע וועגן פאר די קארן. כמעט 
צעמענטענע שטימע ווענט זענען אויך צוגעלייגט געווארן צו פארמינערן די גערודער וואס קען שטערן די  

  דערנעבנדע איינוואוינער.
  

אינטערטשעינדזש פארבעסערונג פראיעקט האט זיך  31רּוט /I-390/I-490ויף די די ארבעט א
. די ערשטע שטאפל, וועלכע האט אריינגערעכנט דאס ערזעצונג און 2016אנגעהויבן אין 

, איז פארענדיגט געווארן אין די זומער פון I-390פארברייטערונג פון די לייעל עוועניו בריק העכער 
שטאפל, וועלכע האט אריינגערעכנט דאס פארשטערקערונג פון סטרוקטורן וועלכע . די צווייטע 2018

העכער די ערי קאנאל, דאס אויספלאסטערונג פון א נייע איינגאנג ראמפע צו   390האלטן אונטער רּוט 
( און דאס פארברייטערונג און אויספלאסטערונג פון  31צו צפון פון לייעל עוועניו )סטעיט רּוט  390רּוט 

. די צווייטע שטאפל  2019קארן ליניעס לענגאויס די אינטערטשעינדזש, איז פארענדיגט געווארן סוף 
האט אויך אריינגערעכנט דאס אריינלייגן אין פלאץ צוויי צעמענטענע שטימע בלאקירונגען מיט 

יטע  היסטארישע בילדער פון די ערי קאנאל'ס ראלע אין די סטעיט'ס טראנספארטאציע סיסטעם. די דר
שטאפל האט אריינגערעכנט די נייע בריק און די קארן פלוס פארבעסערונגען וועלכע זענען אנאנסירט  

(  31געווארן היינט, און די פערטע שטאפל האט פארברייטערט די גאס לענגאויס לייעל עוועניו )רּוט 
ציקל ליניעס און אפלויף  און הַאווערד ראוד, אריינרעכענענדיג גיסן נייע טראטוארן, בי 390צווישן רּוט 

אלע איבריגע ארבעט, וואס רעכנט אריין אויספלאסטערן, מאכן צייכענעס,    סיסטעמען אין די שטראז. 
  .2021שילדן, באלייכטונג און לענדסקעיּפינג איז פלאנירט צו פארענדיגט ווערן ביז די ענדע פון 

  
-I"די   געז האט געזאגט,טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מארי טעריזע דאמינ

390/I490   אינטערטשעינדזש איז איינס פון די מערסט וויכטיגע שטראזן פאר קארן אין ָאּפסטעיט ניו
יארק, און די טראנספארמירנדע פראיעקט וועט העלפן ניו יארקער זיך ספראווען מיט די שוועריגקייטן 

ארן עס  'סטע יאר הונדערט פארבעסערנדיג די טעגליכע רייזע פאר טויזנטע מענטשן וועלכע פ21פון די 
די נייע בריק ווייזט אויף וויפיל עס קען עררייכט ווערן ווען שעפערישע און   דורך יעדן טאג.

שטאנדהאפטיגע לייזונגען ווערן גענוצט אויף מאדערנע אינפראסטראקטור וואס איז דעזיינט צו בויען א  
  בעסערע ניו יארק."

  
אינטערטשעינדזש איז איינס פון   I-490צו   I-390"די  רעּפראזענטאטיוו דזשאו מָארעל האט געזאגט, 

די מערסט פארנומענע פלעצער אין גאנץ מאנראו קאונטי, און מיטן עפענען די בריק ראמפע טוהען מיר 
פארזיכערן אז די טויזנטע טעגליכע רייזנדע זענען זיכער. ווען מיר אינוועסטירן אין אונזער  

די הצלחה פון אונזער לאקאלע עקאנאמיע און די  אינפראסטראקטור, טוהען מיר אינוועסטירן אין 
קוואליטעט פון לעבן פאר אלע מאנראו קאונטי איינוואוינער. דערפאר בין איך דאנקבאר פאר גאווערנאר  
קעטי האוקאל און פאר די טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מארי טעריזע דאמינגעז פאר  



די קריטישע אינפראסטראקטור פראיעקט און צו די זיכערהייט  זייער אומבויגזאמע איבערגעגעבנקייט צו 
  פון אלע ניו יארקער."

  
און  390, רּוט I-490"די ראמפע וואס פארבינדט  אסעמבלי מעמבער דעימאנד מיקס האט געזאגט,

לייעל עוועניו האט שוין פון לאנג געדארפט פארראכטן ווערן, און איך בין באגייסטערט צו זעהן אז ניו  
יארק סטעיט אונטער גאווערנאר האוקאל'ס פירערשאפט האט אונטערגענומען די נויטיגע שריט. פאר  

ועלן מאכן אונזערע געסער  יארן האט אונזער קאמיוניטי געבעטן פאר די פאררעכטונגען וועלכע ו
זיכערער, פארקורצערן די צייט פון די רייזע און רעדוצירן לופט פארפעסטיגונג. אלץ פארטרעטער סיי פון 

געיטס טאון און סיי פון ראטשעסטער סיטי, איז די פארבינדנדע שטראז א וויכטיגע בריק פאר אונזער  
  די פארבעסערונגען ווערן געמאכט."קאמיוניטי, און איך קען נישט ווארטן צו זעהן ווי 

  
"די איטערטשעינדזש פארבעסערונג   מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו עדעם בעלָאו האט געזאגט,

איז קריטיש און טראנספארמירנד פאר אונזער ראיאן. פארזיכערן די זיכערע און גלאטע פלוס  פראיעקט 
ן אונזער קאמיוניטי פארבעסערט אונזער  פון קארן דורך די מערסט פארנומענע אינטערטשעינדזש אי

אלגעמיינע קוואליטעט פון לעבן און איז קריטיש פאר אנגייענדע אונטערנעמונגען צו אויפהייבן אונזער  
עקאנאמיע דורכן צוציהען נייע פאבריקן און אנדערע אינדוסטריעס צו אונזער ראיאן. איך דאנק די סטעיט  

ער אינוועסטירונג אין אונזער קריטיש וויכטיגע טראנספארטאציע דעּפארטמענט פאר זיי
  אינפראסטראקטור, און איך קוק ארויס צו אויספרובירן אליין די נייע בריק ליניע."

 
, באזוכן  511צו באקומען לעבעדיגע נייעס און רייזע אינפארמאציע זאלן דרייווערס רופן 

www.511NY.org  511אדער דַאונלָאודען די אומזיסטעNY .עּפ  
  

און ביי  @NYSDOTלָאוט די ניו יארק סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט אויף טוויטער ביי פאַ 
NYSDOTRochester@ איר קענט אונז טרעפן אויף פעיסבוק ביי .facebook.com/NYSDOT.  

  
  פארשנעלערן פינגער לעיקס פאראויס 

די היינטיגע אנאנס איז א חלק פון "פינגער לעיקס פאראויס", די ראיאן'ס ברייטע בלּוּפרינט וויאזוי צו 
אויפטרייבן שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי אנטוויקלונג. די סטעיט האט שוין אינוועסטירט 

אינוועסטירן   –פאר די פלאן צו גיסן די יסודות  2012ביליאן דאלאר אין דעם ראיאן זינט  8.07מער פון 
אין וויכטיגע אינדוסטריעס אריינרעכענענדיג פָאוטאניקס, אגריקולטור און עסן פראדוקציע, און אזוי אויך 

מיליאן  500פארגעשריטענע פאבריקן. יעצט טוט די ראיאן פארשנעלערן פינגער לעיקס פאראויס מיט א 
אויפלעבונג אונטערנעמונג. די סטעיט'ס -עיט ווידערדאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג דורך די ָאּפסט

מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג וועט באלוינען פריוואטע ביזנעסער וועלכע וועלן אינוועסטירן  500
און די ראיאן'ס פלאן, לויט וויאזוי עס איז אריינגעגעבן געווארן,    –ביליאן דאלאר  2.5היבש מער פון 

  . דאאבס. מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען נייע דזש 8,200זאגט פאר 
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