
 
 الحاكمة كاثي هوكول    16/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  تعلن عن افتتاح محطة المونت لير الجديدة  الحاكمة هوكول
  

  عاًما 50جديدة في حوالي  LIRRأول محطة  
  

  في أيام الفعاليات UBS Arenaستوفر الخدمة إلى  
  

  2022يتم فتح منصة المنطقة الشرقية أوالً ؛ منصة الجهة الغربية تفتح في عام   
  

  هنا الصور متوفرة

  
  هنا الصحفي الذي عقد اليوم MTAيتوفر فيديو من مؤتمر  

  
جديدة منذ  LIRRوهي أول محطة  أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن افتتاح محطة سكة حديد المونت في لونغ آيالند،

 Newنوفمبر. ستتزامن بداية الخدمة مع أول مباراة على أرضه لفريق  20عاًما، للخدمة يوم السبت  50ما يقرب من 
York Islanders  فيUBS Arena . ستقدم محطة المونت في البداية الخدمة المتجهة شرقاً إلى المقر الجديدNew 
York Islandersوهو ،UBS Arena  .وكذلك بالقرب من بلمونت بارك، الذي يحتفظ بمحطته المخصصة ، 

  

المناسب لبدء   في الوقت "ال شيء يقول إن نيويورك عادت مثل بناء بنية تحتية أكبر وأفضل للنقل. قالت الحاكمة هوكول، 
عاًما هو نوع المشروع الذي ستواصل إدارتي  50جديدة منذ  LIRR، فإن بدء الخدمة ألول محطة Islandersموسم 

متابعته بينما نسعى جاهدين لجعل الوصول إلى لونغ آيالند أكثر سهولة ومنح سكان لونغ آيالند جودة النقل العام التي  
  يستحقونها." 

  
يامين "محطة إلمونت الجديدة هي شهادة على مرونة نيويورك في قدرتنا على إعادة البناء والمضي قدًما قال نائب الحاكمة بن

( إلى الوراء. يعد استكمال هذا المشروع انتصاًرا للونغ آيالند وهو مجرد بداية لما COVID-19من حيث أعادتنا جائحة )
  سيكون مستقباًل مثيًرا لالستثمار في النقل الجماعي."

  
في ذلك الوقت، ستبدأ المحطة في تقديم خدمة بدوام ستزيد الخدمة في المحطة في الصيف المقبل عند فتح المنصة الغربية.  

و بلمونت  UBS Arenaكامل على مدار العام للمجتمع المحلي وستبدأ في تقديم خدمة متجهة غربًا من وإلى األحداث في 
ا بارك. سيحصل سكان لونغ آيالند الذين يعيشون شرق بلمونت على هيمبستيد وخليج أويستر وبورت جيفرسون ورونكونكوم
على مقعد واحد مباشرة إلى الفعاليات ألول مرة. سيؤدي ذلك إلى تقليل أوقات السفر ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عدد 

  الحاضرين في الحدث الذين يستخدمون وسائل النقل العام، مما يساعد في تخفيف االزدحام المروري في لونغ آيالند.
  

سيارة مع مظالت،   12عند اكتمال كلتا المنصتين، ستحتوي المحطة الجديدة على منصتين عاليتي المستوى تتسعان إلى  
، ونقاط المساعدة، وكاميرات  USBومصاعد متوافقة مع قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة، وجسر للمشاة، ومحطات شحن 

وصول القطار وشبكة واي فاي ونظام ذوبان ثلج حديث مدمج في  أمنية، وكاميرات رقمية الفتات تحتوي على معلومات عن 
 خرسانة المنصات لضمان بقائها خالية من الثلج والجليد أثناء العواصف الشتوية. 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fmtaphotos&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C454cf84f021d400e511f08d9a9301125%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726846188328134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fOvMA4ZZhFEW7pajbPhIQDctkfDLp7DKLUkdym9qV3E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFdJAH7FoXls&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C454cf84f021d400e511f08d9a9301125%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726846188338090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RixBiazrEDjzcrHuLhSreMnx1qpMv8gaf7UqdLbNoeY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFdJAH7FoXls&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C454cf84f021d400e511f08d9a9301125%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726846188338090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RixBiazrEDjzcrHuLhSreMnx1qpMv8gaf7UqdLbNoeY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFdJAH7FoXls&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C454cf84f021d400e511f08d9a9301125%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726846188338090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RixBiazrEDjzcrHuLhSreMnx1qpMv8gaf7UqdLbNoeY%3D&reserved=0


"بينما تواصل نيويورك عودتها، ستوفر هذه المحطة قال جانو ليبر،  MTAالرئيس باإلنابة والرئيس التنفيذي لشركة   
األكثر حداثة. توفر هذه  UBS Arenaالجديدة الجميلة والحديثة لعمالئنا أسرع وأسلم وأمن أفضل طريقة للوصول إلى 

ت  المحطة وسائل الراحة ووسائل الراحة التي تمنح العمالء القدرة على االستمتاع بألعاب سكان جزيرة نيويورك والحفال
  الموسيقية وجميع األحداث الرائعة التي ستحدث هنا، مما يحفزهم بشكل أكبر على العودة إلى النقل الجماعي."

  
"النقل الحديث والموثوق قال هوب نايت القائم بأعمال مفوض التنمية في امباير ستيت والرئيس والمدير التنفيذي المعين 

و االقتصادي. من السفر من وإلى العمل الستكشاف المنطقة إلى حضور حدث هو الركيزة األساسية لمستقبل نيويورك النم
في المونت الجديدة شوًطا طويالً نحو ضمان تنقل سكان   LIRRفي المونت بارك، ستقطع محطة  UBS Arenaفي 

  نيويورك بأمان وسرعة."
  
بتحسين   LIRR"تُظهر محطة إلمونت الجديدة تماًما التزام ، LIRRقال روب فري، نائب الرئيس األول للعمليات في  

وتوسيع النقل الجماعي إلخراج األشخاص من سياراتهم إلى قطاراتنا، وإنشاء لونغ آيالند أكثر أمانًا وخضرة لألجيال القادمة.  
جديدة منذ ما يقرب من نصف قرن، يسعدنا أن نقدم خدمة القطارات اآلن لسكان الجزر   LIRRبمناسبة افتتاح أول محطة 

الجديدة المذهلة، وكذلك في المستقبل لمناطق الجذب األخرى مثل العروض  UBS Arenaوعشاق الحفالت الموسيقية إلى 
  والتسوق وتناول الطعام."

  
"يسعدنا  قال جيرارد برينجمان،  ورئيس مجلس ركاب طريق سكة حديد لونغ آيالند MTAقال عضو مجلس إدارة  

في المزيد من أربعة عقود. لن تكون محطة إلمونت أفضل طريقة للوصول  LIRRالترحيب بأول محطة جديدة إضافة إلى 
ستوفر أيًضا محطة تنقل منتظمة  إلى أحدث األماكن الرياضية والوجهة الترفيهية في منطقة نيويورك الحضرية فحسب، بل 

مطلوبة بشدة لسكان إلمونت. هذه ليست مجرد أخبار رائعة لسكان المنطقة وعشاق الرياضة، إنها دفعة اقتصادية للونغ آيالند 
  عندما نكون في أمس الحاجة إليها."

  
عاًما، تمثل فوًزا كبيًرا لكل   45، أول محطة جديدة منذ LIRR"محطة المونت قال عضو مجلس الشيوخ تود كامينسكي،  

في الواقع،  من السكان المحليين والمعجبين، الذين سيكون لديهم بدائل نقل جماعي خضراء جديدة أن إلمونت بحاجة ماسة. 
  ز المهام."بناء الساحة بدونها لن يكون له معنى. يوضح هذا أنه يمكننا التفكير بشكل كبير في لونغ آيالند وإنجا

  
"تعد محطة إلمونت الجديدة استثماًرا بالغ األهمية في مجتمعنا حيث  قالت عضوة مجلس الشيوخ عن الوالية آنا إم كابالن،  

ستتيح لعشاق سكان الجزيرة ركوب القطار إلى اللعبة، وفي النهاية منح سكان الحي فرصة توقف بدوام كامل على الخط 
المحطة بالكامل، ستكون هذه المحطة الجديدة مثااًل ساطعًا على األشياء العظيمة التي يمكننا   . عند اكتمالLIRRالرئيسي 

تحقيقها عندما نستثمر في البنية التحتية في لونغ آيالند، وستكون شهادة لجميع العمال الذين ظهروا في جميع أنحاء الوباء  
  الوقت وفي حدود الميزانية. " -إلنجازها  

  
"لطالما قادت نيويورك الطريق بأفكار جريئة ومبتكرة، ومع قرب  س الشيوخ عن الوالية ليروي كومري، قال عضو مجل  

خالل فترة  .  LIRRعاًما، هذا اإلرث تواصل مع محطة المونت  50االنتهاء من أول محطة بدوام كامل منذ ما يقرب من 
والشركات التابعة لها إلعادة تصور النقل   MTAعملي كرئيسة للجنة الشركات والسلطات واللجان، كنت أتحدى باستمرار 

متقبالً لتلك الرؤية مع االستمرار في االلتزام بتوجيه مدخالت المجتمع طوال  MTA / LIRRعبر واليتنا. أنا فخور برؤية  
نا، وسالمة وجودة الحياة في األحياء المحلية، وتخفيف االزدحام ، وتوفير إمكانية الوصول  العملية برمتها. إن حماية بيئت

، وتشجيع الناس على استخدام النقل الجماعي، كلها معايير ستسمح لنا محطة المونت الجديدة بحلها ADAالكامل من قبل  
نابة والمدير التنفيذي جانو ليبر، ورئيس باإل MTAبشكل مباشر. أثني على الحاكمة كاثي هوكول، ورئيس مجلس إدارة 

LIRR  فيل إنغ لجهودهم التعاونية للعمل جنبًا إلى جنب مع زمالئي وأنا، ولكن األهم من ذلك سكان المجتمع، لرؤية المحطة
  الجديدة تؤتي ثمارها."

  
ة. نحن متحمسون لجميع الفرص  "هذا مثال رائع عندما تعمل الشراكات الحكومية والخاص قال عضو الجمعية كاليد فانيل،

االقتصادية التي نوفرها في مقاطعة ناسو وفي كوينز. إنه ألمر رائع أن يكون لديك مثل هؤالء الشركاء في المستقبل وال  
  أنا حامل تذاكر موسمية، لذا فأنا متحمس!"  يمكننا االنتظار حتى يوم السبت! 

  



الجديدة، وهي أول محطة  LIRR"إنه لمن المثير أن نفتتح رسميًا محطة المونت قال عضو الجمعية مايكيل سوالغيس،  
LIRR  منذ بداية مشروع إعادة تطوير بلمونت، كان سكان المجتمعات  عاًما.   50جديدة بدوام كامل منذ ما يقرب من

لتسهيل  MTAالمجاورة واضحين أن محطة القطار كانت مكونًا أساسيًا للغاية لهذا المشروع. نشكر الحاكمة كاثي هوكل و 
والمجتمع من مبادرة  هذا االستثمار في البنية التحتية للنقل في القرن الحادي والعشرين. سيستفيد كل من الزوار والركاب 

  سكة حديد لونغ آيالند هذه. "
  
"ستوفر هذه المحطة الجديدة خيار نقل أساسي لعشاق الهوكي والموسيقى  قال جون ليديكي، المالك المشارك لجزر نيويورك،  

قة  إنها الطري -. نحن نشجع ضيوفنا على ركوب القطار كلما أمكن ذلك UBS Arenaالذين يحضرون الفعاليات في 
  األسرع واألكثر استدامة للوصول إلى مكاننا الجديد على أحدث طراز."

  
من المتوقع أن تتلقى المحطة الخدمة كل نصف ساعة تقريبًا خالل أوقات الذروة وكل ساعة خالل فترات خارج الذروة.  

موقف، من قبل الركاب ورواد   2,860سيتم مشاركة ساحة انتظار السيارات شمال مضمار سباق بلمونت، والتي تضم  
  الساحة.

  
  خيارات السفر

قد ال تكون    .UBS Arenaيأتي منه الشخص، هناك ثالث محطات محتملة للخدمة في  اعتماًدا على المكان الذي 
الخيارات مذكورة  .2022المسارات من وإلى الفعاليات هي نفسها لحين افتتاح المنصة الغربية في محطة إلمونت في عام  

  أدناه.
  
 العمالء القادمون من مانهاتن وبروكلين وكوينز )محطة بنسلفانيا، جامايكا، كيو جاردنز، فورست هيلز، وودسايد(   
  
  UBS Arenaإلى  

  1الخيار 
   محطة المونت. استقل قطاًرا متجًها إلى هيمبستيد واخرج عند   .1

   دقائق(. 10أو المشي ) UBS Arenaاالنتقال إلى حافلة نقل مجانية إلى   .2

  2الخيار 
  استقل أي قطار متجه شرقًا يتوقف في جامايكا ثم اخرج من محطة جامايكا.  .1

  .UBS Arenaمحطة بلمونت بارك، المجاورة لـ  استقل قطاًرا متجًها إلى بلمونت بارك في جامايكا واخرج من   .2

  
  UBS Arenaمن  

  1الخيار 
   سر إلى بلمونت بارك المجاور لمحطة بلمونت بارك.  .1

استقل قطاًرا متجًها غربًا إلى جامايكا )من المقرر أن يغادر قطاران بعد الفعالية( وانتقل للخدمة إلى محطة بين    .2
  ومحطة أتالنتيك.

  2الخيار 
وانتقل إلى قطار متجه غربًا للخدمة إلى محطة بين وبوابة محطة كوينز  استقل حافلة نقل مكوكية مجانية إلى  .1

  اتالنتيك.

  
 عمالء من فرع بورت جيفرسون وفرع رونكونكوما 

  
  UBS Arenaإلى  

   محطة قرية كوينز. استقل قطاًرا متجًها غربًا وخرج من  .1

  .UBS Arenaاالنتقال إلى حافلة نقل مكوكية مجانية إلى   .2

  
  UBS Arenaمن  

  1الخيار 



  .محطة قرية كوينزاستقل حافلة نقل مكوكية مجانية إلى  .1

  النقل إلى خدمة القطارات المتجهة شرقًا هنتنغتون/بورت جيفرسون أو رونكونكوما المتجه .2

  2الخيار 
  سر إلى بلمونت بارك المجاور لمحطة بلمونت بارك. .1

  استقل قطاًرا متجًها غربًا إلى جامايكا. .2

  تغيير لخدمة القطارات المتجهة شرقًا هنتنغتون/بورت جيفرسون أو خدمة قطارات رونكونكوما.  .3

  
   هيمبستيد عمالء من محطات فرع 
  
  UBS Arenaإلى  

   محطة قرية كوينز. استقل قطاًرا متجًها غربًا وخرج من  .1

  .UBS Arenaاالنتقال إلى حافلة نقل مكوكية مجانية إلى   .2

  
  UBS Arenaمن  

   دقائق(. 10أو امش )محطة المونت  استقل حافلة نقل مكوكية مجانية إلى  .1

  االنتقال إلى قطار متجه شرقًا إلى هيمبستيد.  .2

  
 عمالء من فرع أويستر باي   
  
  UBS Arenaإلى  

  استقل قطاًرا متجًها للغرب واخرج في محطة مينوال.  .1

   محطة قرية كوينز. االنتقال إلى قطار كهربائي متجه غربًا والخروج من  .2

  .UBS Arenaاالنتقال إلى حافلة نقل مكوكية مجانية إلى   .3

  
  UBS Arenaمن  

  1الخيار 
  .محطة قرية كوينزاستقل حافلة نقل مكوكية مجانية إلى  .1

   انقل إلى خدمة قطار بورت جيفرسون أو رونكونكوما المتجه شرقًا والخروج في مينيوال.   .2

  االنتقال إلى قطار متجه إلى خليج أويستر  .3

  2الخيار 
  سر إلى بلمونت بارك المجاور لمحطة بلمونت بارك. .1

  استقل قطاًرا متجًها غربًا إلى جامايكا. .2

   تغيير لخدمة فرع أويستر باي المتجه شرقًا.  .3

  
 عمالء من فروع بابيلون و فار روكاوي و مونتوك و لونغ بيتش و ويست هيمبستيد  
  
  UBS Arenaإلى  

  1الخيار 
  استقل قطاًرا متجًها للغرب واخرج من محطة جامايكا.  .1

   محطة المونت. غيّر لقطار متجه إلى هيمبستيد واخرج عند  .2

  دقائق(. 10أو المشي ) UBS Arenaاالنتقال إلى حافلة نقل مجانية إلى   .3

  2الخيار 
  استقل قطاًرا متجًها للغرب واخرج من محطة جامايكا.  .1

   .UBS Arenaغيّر لقطار متجه إلى بلمونت بارك واخرج عند، المجاورة إلى    .2

  
  UBS Arenaمن  



  سر إلى بلمونت بارك المجاور لمحطة بلمونت بارك. .1

  استقل قطاًرا متجًها غربًا إلى جامايكا. .2

  تغيير خدمة القطار المتجه شرقًا إلى وجهتك.  .3

  
  إمكانية الوصول 
  يمكن الوصول إلى محطة بلمونت بارك عبر منحدر. 
  يمكن الوصول إلى محطة إلمونت عبر منحدر.  
  يمكن الوصول إلى محطة قرية كوينز عبر المصاعد في الطرف الشرقي من كل منصة. 
  
   األجرة 
العمالء على شراء تذكرة ذهابًا وإيابًا إلى محطة المونت مسبقًا من نوافذ التذاكر المزودة بالموظفين وآالت   LIRRيشجع  

. إذا كنت مسافًرا من فروع هنتنغتون/بورت جيفرسون أو رونكونكوما أو أويستر باي أو  MTA eTix التذاكر و تطبيق
سيتم قبول التذكرة على جميع المسارات الصالحة بين محطات االنطالق وجميع  هيمبستيد، فحدد خيار السفر المباشر.

المحطات الثالث )بلمونت بارك، إلمونت، قرية كوينز(، حتى إذا كنت بحاجة إلى السفر عبر جامايكا أو استخدام خدمة  
  الحافالت المكوكية المجانية إلكمال رحلتك.

  
 يمكنهم السفر إلى الساحة عبر أي من المحطات الثالث.    4منطقة األجرة  أولئك الذين لديهم تذكرة شهرية تتضمن 

  
  UBS Arena الفعاليات القادمة في 

  .هنا ، انقرUBS Arenaللحصول على قائمة كاملة بالفعالية القادمة في 
  

  لمزيد من المعلومات
 LIRRتطبيق  من خالل لألسئلة المتعلقة بالخدمة، يمكنك الدردشة مباشرة مع وكالء خدمة العمالء  

TrainTime.  217-5477-217- 718أو  511للتحدث مع وكيل، اتصل على-LIRR (718  وقل )
"Representativeتبدأ الخيارات. تتوفر معلومات الجدول اآللي عبر الهاتف على مدار الساعة وطوال أيام  " عندما

  األسبوع.
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