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מיליאן דאלארדיגע צו איבערמאכן שטרעקע   32.7גאווערנער האוקאל אנאנסירט פארענדיגונג פון 
 אין סופאלק קאונטי 112פון סטעיט רּוט 

 
קעגנזייטיגע ריכטונגען ברייטערע גאס, ליניעס זיך צו דרייען און א צוטיילונג מיט גראז צווישן די 

 פארמערן זיכערהייט און פארגרינגערן באוועגונג לענגאויס וויכטיגע רייזע שטראז
 

 פראיעקט בויט אויף פאריגע ארבעט צו איבערמאכן די רָאוד 
 

 דא בילדער קען מען זעהן 
 

מיליאן דאלארדיגע   32.7גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די פארענדיגונג פון א 
ופאלק  אין ס 112מייל לאנגע שטרעקע אויף סטעיט רּוט  1.7פראיעקט וואס האט איבערגעמאכט א 

קאונטי, פארבעסערנדיג זיכערהייט און באוועגונג לענגאויס א וויכטיגע גאס פאר לאנג איילענד 
דרייווערס. די פראיעקט האט געמאכט א רייע פארבעסערונגען צווישן גרעני רָאוד און די לאנג איילענד  

ר צו קענען אקאמאדירן  עקסּפרעסוועי אינטערטשעינדזש אין ברּוקהעיווען טַאון, מאכנדיג די גאס בעסע
די ארטיגע וואקסנדע באפעלקערונג און די ווירבלנדע ביזנעס דעסטינאציעס, אריינרעכענענדיג די  

 Country Fair Entertainmentדערנעבנדע קָאנטרי פעיר אונטערהאלטונג און פארזאמלונג ּפארק )
and Event Park.) 

 
הצלחה פון א פריערדיגע פראיעקט צו איבערבויען א  די ניי פארענדיגטע ארבעט בויט אויף די 

. צוזאמען האבן די צוויי  2017וואס איז פארענדיגט געווארן אין    112דערנעבנדע טייל פון סטעיט רּוט 
פראיעקטן מאדערניזירט מער פון דריי מייל פון די פארנומענע גאס וועלכע לויפט פון לאנג איילענד צו  

 לאנג איילענד סַאונד צו ּפעטשָאג אויף די גרעיט סַאוט בעי.  ּפארט דזשעפערסאן אויף די
 

און אונזער עקאנאמיע  19-"אזוי ווי מיר טוהען פארזעצן זיך צו ערהוילן פון די ווירקונגען פון קאוויד
פארשטערקערט זיך, איז עס גאר וויכטיג אז מיר זאלן ווייטער אינוועסטירן אין א טראנספארטאציע 

האט גאווערנאר  הונדערט", -'סטע יאר21איז גרייט צו נאכקומען די פארלאנגען פון די נעטווארק וואס 
"אזעלכע פראיעקטן דעמאנסטרירן אונזער איבערגעגעבנקייט צו גיבן קאמיוניטיס אין   האוקאל געזאגט.

סופאלק און איבער די גאנצע סטעיט די געסער וואו מענטשן און פראדוקטן קענען זיך באוועגן  
 רהייט און זיכערערהייט פאר פילע צוקונפטיגע יארן." גלאטע

  
פארבעסערונגען רעכענען אריין ברייטערע ליניעס צו פארן, נייע ליניעס זיך צו איינדרייען ביי וויכטיגע  

אינטערסעקשענס, פלאץ פאר באסעס זיך אפצושטעלן אויף די זייט, נייע אפלויף לעכער פאר שטורעם  
ספעציעלע ליניעס פאר ביציקלעך זענען געמאכט געווארן   וטיילונג אין די מיטן.וואסער און א גראזיגע צ 

אין ביידע ריכטונגען. אין צוגאב זענען אינסטאלירט געווארן נייע טראטוארן )סיידווָאלקס(, ראמפעס  
נטשן ארויפצוגיין אויף די טראטוארן, צוריקשיינענדיגע צייכענונגען אויף די פעך און סיגנאלן צו לאזן מע

 אריבערגיין די גאס צו פארמערן די זיכערהייט פאר פיסגייער. 

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


 
  2015האט זיך אנגעהויבן אין   112מיליאן דאלארדיגע פראיעקט לענגאויס סטעיט רּוט  16.7די פאריגע 

און עס האט איבערגעמאכט די טייל פון די רָאוד וואס ציהט זיך פון גרעני רָאוד צו צפון ביז סטעיט רּוט  
 דל קָאנטרי רָאוד(. )מי 25

 
( קאמישאנער מערי  Department of Transportation, DOTטראנספארטאציע דעּפארטמענט )
"איבער גאנץ לאנג איילענד מאכט ניו יארק סטעיט אינוועסטירונגען  טעריזע דאמינגעז האט געזאגט, 

אינפראסטראקטור, אונזער עקאנאמיע אין פראיעקטן וועלכע זענען גאר וויכטיג צו פארבעסערן אונזער 
וועלן   112און די קוואליטעט פון לעבן פאר לאקאלע איינוואוינער. די פארבעסערונגען צו סטעיט רּוט  

העלפן מענטשן און פראדוקטן זיך צו באוועגן זיכערערהייט און גרינגערהייט אין דעם ראיאן פאר פילע  
 צוקונפטיגע יארן." 

 

"צו צוריקבויען אונזער עקאנאמיע, איז עס קריטיש  מעטערא האט געזאגט,  סטעיט סענאטאר מאריָאו
  112אז אונזער סטעיט זאל אינוועסטירן אין וויכטיגע אינפראסטראקטור פראיעקטן ווי די רּוט  

פראיעקט.די פארענדיגטע פארבעסערונגען וועלן מאכן דאס פארן אויף די שטרעקע פון די גאס מער  
איינוואוינער און העלפן מאכן לאקאלע ביזנעסער מער צוגענגליך פאר  באקוועם פאר ארטיגע 

ארבעטנדע מענער און פרויען וועלכע האבן  -פאטענציאלע קליענטן.איך באדאנק אלע פון די שווער
 געארבעט אויף דעם פראיעקט פאר אלעס וואס זיי האבן געטוהן צו פארבעסערן אונזער גאנצע ראיאן." 

  
איז געווען אין דרינגענדע נויט פון ווערן   112"רּוט עקסיס וויק האט געזאגט, סטעיט סענאטארשע אל

איבערגעמאכט, און די היינטיגע אנאנסירונג איז גוטע נייעס פאר דרייווער זיכערהייט, פארגרינגערן  
שווערע טראפיק, פארשענערן די געגנט און פארבעסערן פיסגייער טראטוארן )סיידווָאלקס(, אלע פון  

 לכע וועלן שטארק שטיצן די וואקסנדע ביזנעס שטראז."ווע
  

"א דאנק אייך, איינוואוינער פון סופאלק אסעמבלי מיטגליד דזשָאו דעסטעפַאנָאו האט געזאגט, 
, פאר אייער געדולד אזוי ווי די פראיעקט קומט צו אן  112קאונטי און אלע וועלכע פארן אויף די רּוט 

ן די פארענדיגונג פון דעם פראיעקט.מיט די צוגעקומענע פינאנצירונג פאר  ענדע.מיר קוקן ארויס צו זעה
די אינפראסטראקטור איבער גאנץ ניו יארק סטעיט, קוקן ממיר ארויס צו מאכן אונזערע געסער און  

 קאמיוניטיס זיכערע פלעצער פאר יעדן צו פארן דארט." 

  
יות דורך דעם ארבעט'ס זאנע. די קנסות פארן  דרייווערס ווערן געבעטן צו פארן שטייטער און מיט אחר

פארן שנעלער ווי ערלויבט זענען טאפלט אין אן ארבעט'ס זאנע.געפונען ווערן שולדיג פאר צוויי אדער  
מער פארלעצונגען פון פארן שנעלער ווי ערלויבט אין אן ארבעט'ס זאנע קען ברענגען אז דעם מענטשן'ס 

 סּפענדעד.דרייווער'ס לייסענס זאל ווערן סאָ 
 

אדער   www.511NY.org, באזוכט 511פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער די געסער, רופט  
 טעלעפאן עּפ.  511NYדַאונלָאודט די אומזיסטע 

 
.געפונט אונז אויף  @ NYSDOTLIאון ביי  @NYSDOTאויף טוויטער ביי  NYSDOTפַאלָאוט די 

 . Facebook.com/NYSDOTפעיסבוק ביי 
 

 ### 

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov 518.474.8418 |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

 זיך ארויסשרייבן 
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