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 112 ملٌون دوالر إلعادة تأهٌل الرئٌسً لطرٌق الوالٌة 32,7$أعلنت الحاكمة هوكول عن االنتهاء من مشروع التقٌٌم 
 فً مقاطعة سوفولك

 
 طرٌق أوسع، وممرات دائرٌة، وجزٌرة وسطٌة، ٌعززون السالمة وتحسٌن التنقل على طول ممر السفر الرئٌسً

 
 مشروع ٌبنً على أعمال إعادة تأهٌل سابقة على الطرٌق

 
 هناالصور متوفرة 

 
 مٌل من 1,7 ملٌون دوالر إلعادة تأهٌل امتداد 32,7$أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن االنتهاء من مشروع بمٌمة 

 فً مماطعة سوفولن، وتعزٌز السالمة والتنمل على طول طرٌك رئٌسً لسائمً السٌارات فً لونػ 112طرٌك الوالٌة 
أجرى المشروع مجموعة من الترلٌات بٌن طرٌك شارع ؼرانً وتماطع لونػ آٌالند فً بلدة بروكهٌفن، مما جعله . آٌالند

بما فً ذلن كنتري فٌر إنترتٌنمنت - أكثر لدرة على استٌعاب عدد السكان المتزاٌد فً المنطمة والوجهات التجارٌة الصاخبة 
 .و إٌفنت بارن المجاورة

 
 الذي اكتمل فً عام 112ٌبنً العمل المكتمل حدٌثًا على نجاح مشروع إعادة تأهٌل سابك فً جزء مجاور من طرٌك الوالٌة 

لام المشروعان معًا بتحدٌث أكثر من ثالثة أمٌال من هذا الطرٌك المزدحم الذي ٌمتد عبر لونػ آٌالند من مٌناء . 2017
 . إلى باتشوغ فً ساحل ؼرٌت الجنوبLong Island Soundًجٌفرسون على 

 
 والتصادنا ٌتعزز، من الضروري أن نستمر فً COVID-19بٌنما نستمر فً التعافً من آثار  ":قالت الحاكمة هوكول

تُظهر مثل هذه المشارٌع التزامنا بمنح المجتمعات ". "االستثمار فً شبكة نمل معدة لتلبٌة متطلبات المرن الحادي والعشرٌن
 ".فً سوفولن وعبر الوالٌة الطرق التً ٌمكنها نمل األشخاص والبضائع بكفاءة وأمان لسنوات لادمة

  
تضمنت التحسٌنات ممرات سفر أوسع، وممرات انعطاؾ جدٌدة عند التماطعات الرئٌسٌة، ومناطك سحب للحافالت، 

. تم إنشاء ممرات مخصصة لراكبً الدراجات فً كال االتجاهٌن. ومصارؾ جدٌدة لجرٌان مٌاه األمطار، وجزٌرة وسطٌة
باإلضافة إلى ذلن، تم تركٌب أرصفة جدٌدة، ومنحدرات رصٌؾ، وعالمات رصٌؾ عاكسة وإشارات عبور لتعزٌز سالمة 

 .المشاة
 

 ولام بتجدٌد جزء 2015 فً عام 112 ملٌون دوالر على طول طرٌك الوالٌة 16,7$بدأ المشروع السابك الذي تبلػ تكلفته 
 .(طرٌك الدولة الوسطى) 25من الطرٌك من طرٌك جرانً شمااًل إلى طرٌك الوالٌة 

 
فً جمٌع أنحاء لونػ آٌالند، تموم والٌة نٌوٌورن باالستثمارات فً ": صرحت ماري تٌرٌز دومٌنغٌز، مفوضة وزارة النقل

ستساعد التحسٌنات التً تم إجراؤها على . المشارٌع الحٌوٌة لتحسٌن بنٌتنا التحتٌة والتصادنا ونوعٌة الحٌاة للسكان المحلٌٌن
 ". فً الحفاظ على حركة األشخاص والبضائع بأمان وكفاءة فً هذه المنطمة لسنوات عدٌدة لادمة112طرٌك الوالٌة 

 

إلعادة بناء التصادنا، من األهمٌة أن تستثمر والٌتنا فً مشارٌع البنٌة التحتٌة ": قال عضو مجلس الشٌوخ مارٌو ماتٌرا
ستجعل هذه الترلٌات المكتملة السفر على امتداد هذا الطرٌك أكثر مالءمة لسكان المنطمة .112الهامة مثل مشروع الطرٌك 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-11/NY112_Completed.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-11/NY112_Completed.pdf


أشكر جمٌع الرجال والنساء الذٌن ٌعملون بجد .وتساعد فً تسهٌل وصول العمالء المحتملٌن إلى األنشطة التجارٌة المحلٌة
 ".على كل ما فعلوه لتحسٌن منطمتنا بأكملها

  
 فً حاجة ماسة إلى إعادة التأهٌل وإعالن الٌوم هو أخبار 112كان الطرٌك  ":قال عضو مجلس الشٌوخ ألكسٌس وٌك

مرحب بها لسالمة سائمً السٌارات، وتحسٌن االزدحام المروري، وتجمٌل المنطمة، وتحسٌن ممرات المشاة، وكلها والتً 
 ".ستدعم بشكل كبٌر ممر األعمال المتنامً هذا

  
 على صبرهم مع 112شكًرا لسكان مماطعة سوفولن وكل الذٌن ٌسافرون فً الطرٌك ": قال عضو الجمعٌة جو دٌستٌفانو

مع إضافة التموٌل إلى البنٌة التحتٌة فً جمٌع أنحاء .نحن نتطلع إلى استكمال هذا المشروع.التراب هذا المشروع من نهاٌته
 ". والٌة نٌوٌورن، نتطلع إلى جعل طرلنا ومجتمعاتنا أكثر أمانًا لجمٌع المسافرٌن

  
الؽرامات مضاعفة على السرعة فً منطمة . ٌُحث السائمون على التباطؤ والحرص فً المٌادة على طول منطمة العمل

 لد تؤدي اإلدانات بارتكاب مخالفتٌن أو أكثر بسبب السرعة فً منطمة العمل إلى إٌماؾ رخصة لٌادة الفرد.العمل
 

، أو www.511NY.org، أو تفضلوا بزٌارة المولع 511للحصول على أحدث المعلومات المتعلمة بالتنمل، اتصلوا برلم 
 . المجان511NYًلوموا بتنزٌل تطبٌك الهاتؾ 

 
وستجدوننا على فٌسبون عبر .NYSDOTLI@ وNYSDOT@تابعوا إدارة نمل والٌة نٌوٌورن على توٌتر على 

 .Facebook.com/NYSDOTالرابط
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 إلؽاء االشتران
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