
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/6/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

צום דריטן יארטאג פון שאוהארי לימָאזין קראך אנאנסירט גאווערנער האקול באשטימונגען צו דער  
    לימָאזין פאסאזשירער זיכערהייט טעסק פארס 

  
פארארדנט פאר טעסק פארס זיך צו טרעפן און איינשטימען אויף גיכער צייטפלאן פאר  

לוס זיכערהייט, שנעלקייט, און  אויספירליכע שטודיע אונטערצוזוכן אלץ וואס באאיינפ
   לימָאזין טראנספארטאציע-פארלעסליכקייט פון סטרעטש

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז זי האט באשטימט פיר נייע מיטגלידער צו דער  

סטרעטש לימָאזין פאסאזשיר סעיפטי טעסק פארס און פארארדנט פאר׳ן טעסק פארס צו זאפארט זיך  
רהייט  צונויפטרעפן און איינשטימען אויף א צייטפלאן פאר פארענדיגן איר אויספירליכע שטודיע פון זיכע

מאסנאמען. די פיר ניי באשטימטע מיטגלידער שליסט זיך אן מיט די דריי מיטגלידער וואס זענען שוין פון  
פריער באשטימט געווארן, און ערמעגליכן פאר׳ן טעסק פארס אנצוהייבן דער שטודיע וואס וועט  

בער לימָאזין סערוויסעס פרעזענטירט ווערן צום גאווערנער און סטעיט אגענטורן וואס האבן אויפזיכט אי
אין ניו יארק סטעיט. רעקאמענדאציעס פאר די געבליבענע פלעצער אויפ׳ן טעסק פארס זענען שוין אלע  

אריין און ווערן יעצט אונטערזוכט. דער טעסק פארס וועט נאענט אונטערזוכן אלע ענינים וואס  
   טרעטש לימָאזין טראנספארטאציע.אנבאלאנגט זיכערהייט, עפעקטיווקייט, און פארלעסליכקייט פון ס

  
יעריגער יארטאג פון דער טראגישער קראך מוזן מיר פארעהרן די -אזוי ווי מיר צייכענען אפ דער דריי"

אנדענק פון די מענטשן דורך איינזען אונזערע פליכטן איבערצוקוקן יעדע איינציגע הינזיכט פון לימָאזין 
מיט " האט גאווערנער האקול געזאגט. " אזעלכע טראגעדיעס,טראנספארטאציע און העלפן פארמיידן 

אלע רעקאמענדאציעס פאר׳ן טעסק פארס שוין אריינגעגעבן, פארארדן איך פאר׳ן טעסק פארס זיך  
צוזאמען קומען זאפארט אן קיין ווייטערדיגען אפהאלט און פארשפרעכן צו א צייטפלאן פאר׳ן אויספירן 

פון זיכערהייט מאסנאמען, כדי אז מיר זאלן קענען בעסער באשיצן יעדע  און אריינגעבן איר איבערזיכט 
   "פאסאזשירער און אנדערע וואס טיילן זיך מיט אין די וועגן.

  
די נייע מיטגלידער רעכענען אריין דזשאון מעקדאנעלד, וועסטשעסטער קאונטי דירעקטאר פון 

וועי -רעקטאר פון ניו יארק סטעיט טרואפעראציעס, און מעטהיו דז. דריסקאל, עקזעקיוטיוו די
אויטאריטעט, אויסגעקליבן און באשטימט דורך דער גאווערנער; און דעיוויד דזשעי. בראון, פרעזידענט  

אייגנטימער פון ׳רעד אוק  -פון פרעמיערע טראנספארטאציע, און עדווארט סטאפעלמען, מיט CEOאון 
ר אויפ׳ן רעקאמענדאציע פון דער ספיקער פון דער  טראנספארטעישען׳, באשטימט דורך דער גאווערנע 

  אסעמבלי ווי פארלאנגט לויט׳ן געזעץ.
  

די נייע מיטגלידער שליסן זיך אן מיט די קאמישענערס פון דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו  
מאטאר וויהיקלס און דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען און דער  

סופעראינטענדענט פון סטעיט פאליציי, אלע פון וועלכע זענען שוין פון פריער באשטימט געווארן אלס  
 טגלידער פון דער טעסק פארס דורך דער שטאטוט. מי



  
דער סענאט האט אריינגעגעבן זייערע רעקאמענדאציעס פאר באשטימונגען צו דער טעסק פארס און די  

 יעניגע זענען איצט אונטער איבערזיכט. 
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