
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/9/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנערס האקול, מורפי, און לעמאנט אנאנסירן אפמאך אויף פעדעראלע פָאנדינג אויסגעטיילט  
 צו דער ראיאן׳ס טראנספארטאציע סיסטעמס  

  
טראנזיט׳, און   NJ, ׳MTAפארלייכטערונג געלטער געגעבן פאר טראנזיט אגענטורן אריינגערעכנט 

פארבינדענע  -פן ערזעצן פאנדעמיקקאנעקטיקוט טראנספארטאציע דעפארטמענט וועט העל
 איינקונפט פארלוסטן  

  
-גאווערנערס קעטי האקול, פיל מורפי, און נעד לעמאנט האבן היינט געמאלדן אן אפמאך אויף די סוב

אלאקירונגען אויף אויסערגעווענליכע פעדעראלע עמערדזשענסי פארלייכטערונג געלטער צוגעטיילט צו  
פארבינדענע פארלוסטן אין טראנזיט  -לינדערן די היסטארישע פאנדעמיק דער ראיאן דורך קאנגרעס צו

 סיסטעם פארער און איינקופטן. 
  

ביליאן דאלער פון די   10.85נאך פארהאנדלונגען, האבן די סטעיטס איינגעשטימט אז אומגעפער 
מיליאן דאלער   474ון ביליאן דאלער וועט גיין פאר ניו דזשערזי, א 2.66געלטער וועט גיין פאר ניו יארק, 

 וועט גיין פאר קאנעקטיקוט.  
  

די פינאנצירונג, געגעבן פון די קאראנעווירוס אפרוף און פארלייכטערונג סופלעמענטאלע אלאקירונג אקט  
(, אנערקענען אז די ARPA( און דער אמעריקאנע רעטונגס פלאן אקט ) CRRSAA) 2021פון 

מיטלען נויטיג -טרייסטעיר געגנט איז צווישן די שווערסטע באטראפן דורך די פאנדעמיק און גיבן די הילפס
פאר דעם לאנד׳ס גרעסטע סָאּבוועי, קָאמיּוטער רעילראוד און באס סערוויסעס וועלכע געפונען זיך אין די  

וערע סערוויס רעדוקציעס. די טראנזיט אגענטורן האבן סטעיטס אויסצומיידן אפזאגונג, אורלויב, און שו
פארזיכערט אז נויטיג ארבעטער קענען זיין דארט וואו מען האט זיי געדארפט דאס מערסטע, און די  

 טערמיניגע ערהוילונג און אויסהאלטבארקייט. - פָאנדינג וועט העלפן שטיצן זייער לאנג 
  
ענאט מאיאריטעט פירער שומער, סענאטארקע דזשיליברענד,  איך וויל דאנקען פרעזידענט ביידען, ס" 

האט גאווערנער   " נויטיגע טראנספארטאציע פָאנדינג,-און סּפיקער פעלאסי פאר׳ן איינשאפן די העכסט
די ניו יארק סיטי און טרייסטעיט ראיאן קען זיך נישט אין פולן ערהוילן פון דעם  " האקול געזאגט.

ער טראנזיט אגענטורן זאלן קענען אויף א גלאטיגן און עפעקטיוון אופן פירן פאנדעמיק אן דעם וואס אונז 
מיליאנען מענטשן אריין און ארויס ון ניו יארק סיטי יעדן טאג. אלס רעזולטאט פון א סעריע פון 

פראדוקטיווע געשפרעכן מיט מיינע גאווערנער קאלעגעס, פריידט מיט אז מיר האבן געגרייכט אן אפמאך  
   "ז גינציג פאר יעדן.וואס אי

  
עס איז נישטא גארנישט אזוי קריטיש צו אונזער ראיאן׳ס עקאנאמישע ערהוילונג ווי אונזער מאסן  "

טראנספארטאציע סיסטעם. מיט דעם אפמאך פארזיכערן מיר א פארלעסליכע און זיכערע קָאמיּוט אזוי 
איך דאנק  " אווערנער פיל מורפי.האט געזאגט ג "ווי ארבעטער קערן זיך אום צו זייערע אפיסעס,

פרעזידענט ביידען, סּפיקער פעלאסי, סענאט מאיאריטעט פירער שומער, און די ניו דזשערזי 
קאנגרעסיאנעלע דעלעגאציע פאר זייער פירערשאפט אויף דער נושא, און גאווערנערס האקול און  



ראיאן׳ס טראנספארטאציע   לעמאנט פאר׳ן ארבעטן מיט ניו דזשערזי פאר׳ן פארשטערקערן אונזער
   " נעטווארקס.

  

דער אפמאך דערגרייכט היינט ביינאכט דורך קאנעקטיקוט, ניו יארק, און ניו דזשערזי איז גרויסע נייעס  "
וויכטיגע פעדעראלע  -עס פארזיכערט קריטיש" האט געזאגט נעד לעמאנט.  "פאר אונזער ראיאן,

י ערהוילונג פון אונזער סטעיט׳ס פובליק טראנספארטאציע  פינאנצירונג איז יעצט צו באקומען צו שטיצן ד
סיסטעמס וועלכע האבן געליטן ריזיגע פינאנציעלע פארלוסטן אלס רעזולטאט פון דעם פאנדעמיק. איך  

  "דאנק גאווערנערס האקול און מורפי פאר זייער צוזאמענארבעט דאס צו דערגרייכן.
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