פאר באלדיגע פארעפענטליכונג10/7/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט אז וויכטיגע ארבעט איז פארענדיגט געווארן אויף  10מיליאן
דאלארדיגע פראיעקט צו פארמערן זיכערהייט לענגאויס גרענד סענטראל ּפאַ רקוועי אין קווינס
איבערגעמאכטע עקזיטס און איינגאנג ראמפעס פארבעסערן די פלוס פון טראפיק און רעדוצירן
אנגעלייגטע טראפיק לענגאויס וויכטיגע שטראז
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז גרויסע קאנסטרוקציע איז פארענדיגט געווארן אויף
א  10מיליאן דאלארדיגע פראיעקט וואס האט פונדאסניי אויסגעשטעלט וויכטיגע עקזיטס און איינגאנג
ראמפעס לענגאויס די גרענד סענטראל ּפאַ רקוועי אין קווינס ,פארמערנדיג זיכערהייט און
פארגרינגערנדיג אנגעלייגטע טראפיק לענגאויס די גאר פארנומענע שטראז פאר ניו יארק סיטי
דרייווערס.
די פראיעקט האט פארבינדן די איינגאנג און עקזיט ראמפעס אין די טיילן פון די ּפאַ רקוועי צווישן
פרענסיס לּואיס בּולעוואַ רד און  188סטריט אין די מזרח ריכטונג ,און צווישן די קלעירוויּו עקסּפרעסוועי
און  188סטריט אין די מערב ריכטונג ,אויספלאסטערנדיג צוגעלייגטע ליניעס אין ביידע ריכטונגען וועלכע
פארברייטערן די פלאץ פאר דרייווערס ביים אריינקומען אדער ארויסגיין פון די ּפאַ רקוועי .די פראיעקט
וועט אויך פארגרינגען פאר די ניו יארק פאליציי דעּפארטענט'ס הייוועי פאטראל איינהייט  ,3וואס איז
פלאצירט דערנעבן ,צו צוקומען צו די ּפאַ רקוועי.
"מיר זענען ממשיך צו אינוועסטירן אין אונזער הייוועי אינפראסטראקטור צו פארגרינגערן אנגעלייגטע
טראפיק און נאכקומען די באדערפענישן פון די '21סטע יאר הונדערט" ,האט גאווערנאר האוקאל
געזאגט" .די פראגראם וועט דאס מאכן גרינגער און זיכערער פאר דרייווערס צו אריינקומען און
ארויסגיין פון איינס פון ניו יארק סיטי'ס מערסט פארנומענע הייוועיס ,פארבעסערנדיג דאס פארן
לענגאויס די גרענד סענטראל ּפאַ רקוועי שטראז וואס שטיצט אונטער די עקאנאמישע וואוילזיין פון די
גאנצע שטאטישע ראיאן".
די פראיעקט וועלכע האט זיך אנגעהויבן אום פרילינג פון  ,2020האט אויסגעפלאסטערט א צוגעלייגטע
ליניע דורכן פארבינדן די איינגאנג ראמפע פון די דרום-ריכטונג קלעירוויּו עקסּפרעסוועי מיט די 188
סטריט עקזיט ראמפע (עקזיט  .)19דרייווערס פון די קלעירוויּו קענען אויך נוצן די צוגעלייגטע ליניע צו
צוקומען סיי צו פרענסיס לּואיס בּולעוואַ רד (עקזיטס  A20און  )B20און סיי צו  188סטריט אן זיך דארפן
אריינרוקן צו די גרענד סענטראל ּפארקוועי.
א צוגעלייגטע ליניע אין די מזרח ריכטונג איז אויסגעפלאסטערט געווארן פארבינדנדיג די  188סטריט
איינגאנג ראמפע מיט די פרענסיס לּואיס בּולעווארד דרום-ריכטונג עקזיט ראמפע (עקזיט .)B20
דרייווערס וואס קומען ארויף פון  188סטריט קענען אויך נוצן די ליניע צו צוקומען צו די דרום-ריכטונג
פרענסיס לּואיס בּולעוואַ רד אן דארפן ארויפגיין אויפן ּפאַ רקוועי.

אנדערע פארבעסערונגען אין די גרעניצן פון די פראיעקט רעכענען אריין נייע  LEDבאלייכטונג ,פעך סימנים,
צוימען און צעמענטענע ווענט אויף די זייטן .כאטש די עיקר פון די קאנסטרוקציע איז שוין פארענדיגט ,וועט נאך
אביסל ארבעט – אריינרעכענענדיג פארשנערען די לאנדשאפט און אויפרייניגן אפפאל – פארקומען אין די גרעניצן
פון די פראיעקט דעם הערבסט.

ניו יארק סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט ()Department of Transportation, DOT
קאמישאנער ,מארי טעריזע דאמינגעז ,האט געזאגט" ,א זיכערע און גלאטע טראנספארטאציע
נעטווארק איז קריטיש פאר די וואוילזיין פון אונזערע קאמיוניטיס און פאר די אנגייענדע וואוקס פון
אונזער עקאנאמיע .די נייע ראמפעס און צוגעלייגטע ליניעס אויף די גרענד סענטראל ּפאַ רקוועי וועלן
פארמערן די זיכערהייט און פארגרינגערן דאס אריבערפארן לענגאויס די וויכטיגע שטראז ,ווייטער
דעמאנסטרירנדיג ניו יארק סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו איבערבויען אונזער אינפראסטראקטור פאר
די בענעפיט פון אלע ניו יארקער".
קאנגרעס פרוי גרעיס מענג האט געזאגט" ,ווייטער אינוועסטירן אין אונזער באָ ראָ ו'ס געסער און
הייוועיס איז גאר וויכטיג ,באזונדערס אין די צייט ווען מיר זוכן צו מאדערניזירן אונזער
אינפראסטראקטורן און צוריק בויען בעסער .די פארענדיגונג פון וויכטיגע קאנסטרוקציע פאר די
קריטישע פראיעקט וועט פארמערן זיכערהייט ,פארקלענערן אנגעלייגטע טראפיק און פארבעסערן די
פלוס פון טראפיק אויף דעם קריטישן הייוועי .עס וועט פארגרינגערן פאר לאקאלע איינוואוינער צו פארן
אויף די גרענד סענטראל ּפאַ רקוועי ,און דורך דעם – העלפן אונזער עקאנאמיע און פארבעסערן די
קאווליטעט פונעם לעבן אין קווינס .איך באדאנק גאווערנאר האוקאל פארן זעהן אז די פראיעקט גייט
דורך און פארן מאכן דאס פארענדיגונג א מציאות".
סטעיט סענאטאר דזשאן ליּו האט געזאגט" ,עס איז גוט צו הערן אז די ניו יארק סטעיט
טראנספארטאציע דעּפארטמענט האט פארענדיגט די זיכערהייט פארמערונג פראיעקט לענגאויס די
גרענד סענטראל ּפאַ רקוועי .די פראיעקט וועט פארגרינגערן באוועגונג און פארמערן זיכערהייט אויף די
וויכטיגע שטראז .דאס פארענדיגונג פון די וויכטיגע אינפראסטראקטור פראיעקט וועט פארבעסערן דאס
פארן פאר לאקאלע איינוואוינער און פאר די וועלכע פארן צו און פון ניו יארק סיטי".
אסעמבלי מיטגליד דעיוויד וועּפרין האט געזאגט" ,די גאר נויטיגע קאנסטרוקציע אויף די גרענד
סענטראל ּפאַ רקוועי פארמערט די זיכערהייט פאר אלע דרייווערס וועלכע פארן אריבער אויף די שטראז.
אנגעהויבן פון נייע צוימען אויף די זייטן און פעך סימנים ביז די  LEDבאלייכטונג און פארבעסערטע פלוס
פון טראפיק ,טוה איך אפלאדירן די  NYSטראנספארטאציע דעּפארטמענט און גאווערנאר קעטי
האוקאל פארן אויפלעבן טראנספארטאציע אינפראסטראקטור אין קווינס".
קווינס באָ ראָ ו ּפרעזידענט דאנאווען ריטשערדס האט געזאגט" ,דאס פארענדיגונג פון די פראיעקט
איז א ריזיגע זיג אין די באמיאונגען צו פארבעסערן זיכערהייט און פלוס פון טראפיק לענגאויס די גרענד
סענטראל ּפאַ רקוועי .די גרענד סענטראל איז א הויפט הייוועי פאר קווינס דרייווערס ,און איך באדאנק
גאווערנאר האוקאל און סטעיט טראנספארטאציע קאמישאנער מערי טעריזע דאמינגעז פארן מאכן א
פריאריטעט פון די פארבעסערונגען .דאס איז נאך א וויכטיגע טריט פאראויס פאר זיכרערע געסער אין
אונזער באָ ראָ ו".
קאַ ונסיל מיטגליד בערי ס .גראדענטשיק האט געזאגט" ,אין א צייט ווען עס קוקט אויס ווי טראפיק
ווערט נאר מער איבעראל ,זענען די פארבעסעטע איינגאנג און עקזיט ראמפעס אויף גרענד סענטראל
ּפאַ רקוועי און קלעירוויּו עקסּפרעסוועי גוטע נייעס פאר איינוואוינער פון מזרח קווינס און פאר אלע
דרייווערס וועלכע פארן אריבער אונזערע הייוועיס .איך קוק ארויס צו זעהן גרינגערע און זיכערערע פארן
אויף די קריטישע געסער".

קאַ ונסיל מיטגליד דזשעימס פ .גענאראָ ו האט געזאגט" ,איך וויל באדאנקען די סטעיט פארן ממאכן
די וויכטיגע אינוועסטירונג אין קווינס'ס אינפראסטראקטור .די פארבעסערונגען צו די גרענד סענטראל
ּפאַ רקוועי וועלן נישט נאר פארבעסערן טראפיק אומשטענדן ,נאר זיי וועלן אויך פארמערן די זיכערהייט
אומשטענדן פאר רייזנדע .דאס פארענדיגונג פון די פראיעקט איז א ווארעם-אויפגענומענע זיג פאר
קווינס איינוואוינער".
פאַ לאָ וט ניו יארק סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט אויף טוויטער @NYSDOT :און די ניו יארק
סיטי אפטיילונג פון די טראנספארטאציע דעּפארטמענט .@NYSDOT_NYC :איר קענט אויך טרעפן די
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