
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/16/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 סטאנציע   LIRRגאווערנער האקול אנאנסירט דער עפענונג פון נייע עלמאנט 
  

 יאר   50סטאנציע אין באלד  LIRRערשטע נייע  
  

 ארענא אויף פארקומעניש טעג  UBSוועט באזארגן סערוויס צו 
  

   2022איסטּבַאונד פלאטפארמע עפענט זיך ערשט; וועסטּבַאונד פלאטפארמע זיך צו עפענען אין 
  

   דא בילדער צו באקומען 

  
   דאפרעסע קאנפערענץ   MTAזעהט ווידעאו פון די היינטיגע 

  
ראוד עלמאנט סטאנציע, די  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז דער לאנג איילענד רעיל

יאר, וועט זיך עפענען פאר סערוויס אום שבת, נאוועמבער  50סטאנציע אין באלד   LIRRערשטע נייע 
׳סטן. דער אנהויב פון סערוויס וועט פונקט פאלן אין די צייט פון די ניו יארק איילענדער׳ס ערשטע  20

ארענא. די עלמאנט סטאנציע וועט צום ערשט אפפערן איסטּבַאונד סערוויס צו די   UBSהיים שפיל ביי 
ארענא, ווי אויך דערנעבנדע בעלמאנט פארק, וואס האלט   UBSנייע היים פון די ניו יארק איילענדערס, 

 ווייטער אן איר אייגענע סטאנציע.  
  

גארנישט זאגט נישט ניו יארק איז צוריק ווי דאס בויען אויף גרעסער און בעסער טראנספארטאציע  "
דער אנהויב פון סערוויס פאר די ערשטע נייע  " גט.האט גאווערנער האקול געזא "אינפראסטרוקטור,

LIRR  יאר, פונקט אין צייט פאר די איילענדער׳ס ערשטע שפיל פון דער סעזאן, איז די   50סטאנציע אין
סארט פראיעקט וואס מיין אדמיניסטראציע וועט פארזעצן ווייטער נאכצויאגן אזוי ווי מיר שטרעבן צו 

קוואליטעט פובליק -גליך און געבן לאנג איילענדער די הויכעמאכן לאנג איילענד מער צוגענ
  "טראנספארטאציע וואס קומט זיך זיי.

  
די נייע עלמאנט סטאנציע זאגט עדות אויף ניו יארק׳ס פעסטקייט און אונזער פעאיגקייט זיך צו קענען  "

מיק האט אונז  פאנדע 19-צוריקבויען און זיך ציען אויף פאראויס פון דארט ווי דער קָאוויד
דער פארענדיגונג פון דעם  " האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין.  "צוריקגעשטעלט,

פראיעקט איז א זיג פאר לאנג איילענד און איז גענוי דער אנהויב פון וואס וועט זיין א באגייסטערנדע  
   "צוקונפט פון מאסן טראנזיט אינוועסטירונג.

  
ע וועט זיך העכערן דער קומענדער זומער ווען די וועסטּבַאונד פלאטפארמע  סערוויס ביי דער סטאנצי

יעריגע סערוויס צו די  -צייטיגע גאנץ-וועט זיך עפענען. צו יענע צייט וועט דער סטאנציע אנהויבן פול
 UBSארטיגע קאמיוניטי און וועט אנהויבן צוצושטעלן וועסטּבַאונד סערוויס צו און פון פארקומענישן ביי 

ארענא און בעלמאנט פארק. לאנג איילענדער וועלכע וואוינען צו מזרח פון בעלמאנט אויף די 
העמפסטעד, אויסטער בעי, ּפָארט דזשעפערסאן און ראנאקאנקאמא צווייגן וועלן האבן אן איין זיץ רייד  
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טעט צו  דירעקט צו פארקומענישן צום ערשטן מאל. דאס וועט רעדוצירן פארן צייט און איז ערוואר
העכערן די צאל פארקומעניש אנטיילנעמער וועלכע ניצן פובליק טראנספארטאציע, העלפן לינדערן  

   טראפיק געדראנג אויף לאנג איילענד.
  

שטאק  -קאר הויכע-12ווען ביידע פלאטפארמעס זענען פערטיג וועט דער נייער סטאנציע פיגורירן צוויי 
פלאטפארמעס מיט דעכער פון אויבן, עלעוועיטערס וואס זענען איינשטימיג מיט דער אמעריקאנע מיט  

סעקיוריטי  טשארדזשינג סטאנציעס, הילף פונקטן,  USBדיסאביליטיס אקט, א פיסגייער איבערגאנג, 
פיי און א טעכנאלאגיש פארגעשריטענע  -קעמערעס, דיגיטאלע שילדן מיט באן אנקום אינפארמאציע, וויי

שניי שמעלצן סיסטעם אריינגעבויט אין די צעמענט פון די פלאטפארמעס אויף צו פארזיכערן אז זיי  
 בלייבן פריי פון שניי און אייז דורכאויס ווינטער שטורעמעס.  

  
MTA   עקטינג פארזיצער אוןCEO  ,אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר  "דזשענא ליעבער האט געזאגט

ווייטער איר אומקער, וועט דער הערליכער, מאדערנער, נייער סטאנציע גיבן אונזערע קאסטומערס די  
ארענא.   UBSשנעלסטע, זיכערסטע און גרינסטע וועג אנצוקומען צו דער טעכנאלאגיש פארגעשריטענע 

י סטאנציע אפפערט באקוועמליכקייטן וואס וועלן געבן די קאסטומערס די מעגליכקייט צו געניסן פון ניו ד
יארק איילענדער שפילן, קאנצערטן און אלע פאנטאסטישע פארקומענישן וואס וועלן דא געשעהן, און זיי 

   "ווייטער אינצענטיוויזירן זיך אומצוקערן צו מאסן טראנזיט.
  

דעזיגנירט האוּפ  -CEOעיט דעוועלאפמענט׳ עקטינג קאמישענער און פרעזידענט און  ׳עמפייער סט
מאדערנע, פארלעסליכע טראנספארטאציע איז דער שליסל פון ניו יארק׳ס "האט געזאגט, נייט 

עקאנאמישע וואוקס. פון פארן צו און פון ארבעט ביז עקספלארירן דעם ראיאן אויף זיך צו באטייליגן אין 
 LIRRעלמאנט ארענא אין בעלמאנט פארק, וועט דער נייער עלמאנט  UBSא פארקומעניש ביי דעם 

   "ווייטן וועג אויף צו פארזיכערן אז ניו יארקער׳ס קָאמיּוטס זענען זיכער און פלינק. סטאנציע גיין א
  

LIRR  ,נייער - דער שפאגל"סיניָאר וויצע פרעזידענט פון אפעראציעס ראב פרי האט געזאגט
׳ס אנטשלאסנקייט צו פארבעסערן און פארברייטערן מאסן טראנזיט  LIRRעלמאנט סטאנציע צייגט דער 

ארויסצוברענגען מענטשן פון זייערע קַארס און ארויף אויף אונזערע באנען, שאפנדיג א מער זיכערע,  
 LIRRגרינע לאנג איילענד פאר פילע דורות אין דעם צוקונפט. מיט׳ן אפצייכענען דעם ערשטן נייעם  

האלבן יארהונדערט, זענען מיר באגייסטערט צו אפפערן באן סערוויס איצט פאר   סטאנציע אין באלד א
ארענא, ווי אויך אין דעם   UBSאיילענדערס און קאנצערט ליבהאבער צו די אויסגעצייכנטער נייע 

   " צוקונפט פאר אנדערע אטראקציעס ווי שאויס, שַאּפינג און רעסטוראנטן.
  

MTA ראוד קָאמיּוטער קאונסיל -צער פון דער לאנג איילענד רעילּבָאורד מיטגליד און פארזי
מיר זענען באגייסטערט אויפצונעמען דער ערשטער נייער  " דזשערארד ברינגמען האט געזאגט,

אין איבער פיר צענדליג יארן. עלמאנט סטאנציע וועט נישט נאר סערווירן  LIRRסטאנציע צוגאב צו דער 
ו דער ניו יארק מעטראפאליטען געגנט׳ס נייסטע ספארט און אלס די בעסטע וועג אנצוקומען צ

נויטיגע רעגולערע קָאמיּוטינג סטאנציע פאר  -פארוויילונג דעסטינאציע, נאר עס וועט אויך געבן א העכסט
- די מענטשן פון עלמאנט. דאס איז נישט נאר גאר גוטע נייעס פאר ארטיגע איינוואוינער און ספארט

אויך אן עקאנאמישע אונטערהייב כוח פאר לאנג איילענד ווען מיר דארפן עס   ליבהאבער, נאר עס איז 
   "צום מערסטנס.

  
סטאנציע, דער ערשטער נייער   LIRRדער עלמאנט " סטעיט סענאטאר טַאד קַאמינסקי האט געזאגט,  

- יאר, פארטרעט א ריזיגע געווינס פאר סיי ארטיגע איינוואוינער און סיי ספארט 45סטאנציע אין  
יבהאבער, וועלכע וועלן האבן נייע, גרינע, מאסן טראנזיט אלטערנאטיוועס אין וואס עלמאנט נויטיגט ל

און בויען דער ארענא וואלט טאקע נישט געקענט געשעהן אן דעם. דאס ווייזט אז מיר   זיך גאר שטארק.
   "קענען טראכטן גרויס אויף לאנג איילענד און טוהן צו דער זאך.



  
וויכטיגע -די נייע עלמאנט סטאנציע איז א קריטיש" אטאר אנא מ. קאפלאן האט געזאגט, סטעיט סענ

ליבהאבער נעמען א טרעין צום  -אינוועסטירונג אין אונזער קאמיוניטי וואס וועט לאזן איילענדער ספארט
מעין ליין.   LIRRצייטיגע סטאפ אויף דעם -געים, און ענדליך געבן פאר איינוואוינער אין דעם געגנט א פול 

ווען אינגאנצן פארענדיגט וועט דער נייער סטאנציע זיין א שיינענדע ביישפיל פון וואספארא גרויסע זאכן  
מיר קענען אויפטוהן ווען מיר אינוועסטירן אין אינפראסטרוקטור אויף לאנג איילענד, און עס וועט מעיד  

רבעט דורכאויס דעם פאנדעמיק כדי עס צו  זיין אויף די ארבעטער וועלכע זענען ארויסגעקומען צו די א
  "פערטיגן אין צייט און לויט׳ן בודזשעט.

  
ניו יארק האט פון שטענדיג אן געפירט דעם וועג מיט  " סטעיט סענאטאר לעראוי קאמרי האט געזאגט, 

- דרייסטע און אינאווירנדע המצאות, און מיט די דערנענטערנדע פארענדיגונג פון דער ערשטער פול
 LIRRיאר טוהט דער טראדיציע ווייטער אנהאלטן מיט די עלמאנט  50צייטיגער סטאנציע אין באלד 

פארזיצער פון די קערפערשאפטן, אויטאריטעטן און קאמיסיעס סטאנציע. דורכאויס מיין טעניור אלס 
און אירע אפיליאטן זיך פארצושטעלן  MTAקאמיטע האב איך שטענדיג געפאדערט פון דער 

 MTA/LIRRטראנספארטאציע פונדאסניי איבער׳ן גאנצן סטעיט. איך שטאלציר מיך צו זעהן אז די 
לבער צייט בלייבט אנטשלאסן צו הערן דירעקט קאמיוניטי הערט זיך צו צו דער מיינונג און אין דער זע

- אריינזאג דורכאויס דעם גאנצן פראצעס. אפהיטן אונזער ענוויירָאנמענט, די אינטעגריטי און לעבנס
צוגענגליכקייט און  ADAקוואליטעט פון ארטיגע געגנטער, פארלייכטערן געדראנג, צושטעלן פולקאמע 

אסן טראנזיט זענען אלע שטאפלען וואס דער נייער עלמאנט סטאנציע וועט דערמוטיגן מענטשן צו ניצן מ
עקטינג   MTAאונז ערמעגליכן צו דערגרייכן מיט גרויס ערפאלג. איך לויב גאווערנער קעטי האקול, 

פרעזידענט פיל ענג פאר זייער צוזאמענגעארבעטע   LIRRדזשענא ליעבער און  CEOפארזיצער און 
אינאיינעם מיט מיך און מיינע קאלעגעס און, דאס וויכטיגסטע, מיט קאמיוניטי  באמיאונגען צו ארבעט

  "איינוואוינער צו ברענגען דער נייער סטאנציע צו דער ווירקליכקייט.
  

דאס איז אן אויסגעצייכנטער ביישפיל ווען רעגירונג  "אסעמבלי מיטגליד קלייד וואנעל האט געזאגט, 
אפטן ארבעטן זיך אויס. מיר זענען באגייסטערט איבער אלע  און פריוואטע צוזאמענארבעטש

עקאנאמישע געלעגנהייטן וואס מיר האבן אין נעסאוי קאונטי און אין קווינס. עס איז געוואלדיג צו האבן  
איך בין א   אזעלכע צוזאמענארבעטער גייענדיג פון דא און ווייטער און מיר קענען קוים ווארטן אויף שבת!

   "האלטער, דערפאר בין איך דערהייטערט! סעזאן טיקעט
  

עס איז באגייסטערנד צו עמטליך עפענען  " אסעמבלי מיטגליד מיקאעלע סאלאדזשעס האט געזאגט, 
יאר. פון אנהויב פון   50סטאנציע אין באלד   LIRRסטאנציע, די ערשטע נייע   LIRRדער נייער עלמאנט 

אנטוויקלונג פראיעקט האבן איינוואוינער פון די ארומיגע קאמיוניטיס קלאר  -דער בעלמאנט ווידער
נייטיגע שטאנדטייל פון דעם פראיעקט. מיר -געזאגט אז א באן סטאנציע איז אן אבסאלוט העכסט 

׳סטע  21אפירברענגען די אינוועסטירונג אין פאר  MTAדאנקען גאווערנער קעטי האקול און די  
יארהונדערטיגע טראנספארטאציע אינפראסטרוקטור. סיי באזוכער און סיי קָאמיּוטערס און דער  

  "ראוד איניציאטיוו.-קאמיוניטי וועלן געניסן פון דעם לאנג איילענד רעיל 
  

די נייע סטאנציע וועט געבן א  "  אייגנטימער דזשאן לעדעקי האט געזאגט,-ניו יארק איילענדערס מיט 
נייטיגע טראנספארטאציע אפציע פאר האקי און מוזיק ליבהאבער וועלכע נעמען אנטייל אין  -העכסט

ארענא. מיר דערמוטיגן אונזערע געסט צו נעמען דעם באן ווען אימער   UBSפארקומענישן ביי דער 
ו אונזער נייער טעכנאלאגיש עס איז די שנעלסטע און מערסט אויסהאלטבארע וועג צ —מעגליך 

   " פארגעשריטענער צונויפקום פלאץ.
  



די סטאנציע איז ערווארטעט צו באקומען סערוויס אומגעפער יעדע האלבע שעה אין שפיץ שעה׳ן און 
יעדע שעה אין די שעה׳ן פון ווייניגער באניץ. דער פארקינג לאט צו צפון פון דעם בעלמאנט רעיסטרעק,  

  ער.פלעצער, וועט ווערן מיטגעטיילט מיט קָאמיּוטערס און ארענא באזוכ 2,860וואס האט 
  

 רייזע אפציעס  
ביז   ארענא. UBSאנגעוואנדן פון וואו מען קומט, איז דא דריי מעגליכע סטאנציעס פאר סערוויס צו דער 

, וועלן רָאוטס צו און פון דעם  2022דער וועסטּבַאונד פלאטפארמע ביי עלמאנט סטאנציע עפנט זיך אין 
 נען אונטן.  אפציעס זע פארקומעניש מעגליך נישט זיין די זעלבע.

  
קאסטומערס וועלכע קומען פון מאנהעטען, ברוקלין און קווינס )ּפען סטעישען, דזשעמעיקע, קיו  

 גארדענס, פארעסט הילס, וואודסייד(  
  

 ארענא   UBSצום 
   1אפציע 

  עלמאנט סטאנציע. נעמט א באן אין ריכטונג פון העמפסטעד און גייט אראפ ביי  .1

  מינוט(. 10ארענא אדער גייט צופיס ) UBSטראנספער׳ט צו א אומזיסטע שָאטל באס צו דער  .2

   2אפציע 

נעמט סיי וועלכע איסטּבַאונד באן וואס שטעלט זיך אפ אין דזשעמעיקע און גייט אראפ ביי  .1
  דזשעמעיקע סטאנציע.

בעלמאנט  פון דזשעמעיקע, נעמט א באן אין ריכטונג פון בעלמאנט פארק און גייט אראפ ביי  .2
   ארענא. UBS, וועלכס איז הארט נעבן פארק סטאנציע

  
 ארענא   UBSפון 

   1אפציע 

  .בעלמאנט פארק סטאנציעגייט צופיס צום דערנעבנדן  .1

נעמט א וועסטּבַאונד באן קיין דזשעמעיקע )צוויי באנען גע׳סקעדזשיול׳ט אפצופארן נאך דער   .2
   פארקומעניש( און טראנספער׳ט פאר סערוויס צו ּפען סטעישען און אטלאנטיק טערמינאל.

   2אפציע 

און טראנספער׳ט צו א    קווינס ווילעדזש סטאנציענעמט אן אומזיסטע שָאטל באס צו   .1
  וועסטּבַאונד באן פאר סערוויס צו ּפען סטעישען און אטלאנטיק טערמינאל.

  
 קאסטומערס פון דעם ּפָארט דזשעפערסאן צווייג און ראנאקאנקאמא צווייג  

  
 ארענא   UBSצום 

   קווינס ווילעדזש סטאנציע. נעמט א וועסטּבַאונד באן און גייט אראפ ביי  .1

  ארענא. UBSטראנספער׳ט צו א אומזיסטע שָאטל באס צו  .2

  
 ארענא   UBSפון 

   1אפציע 

   .קווינס ווילעדזש סטאנציענעמט אן אומזיסטע שָאטל באס צו   .1



טראנספער׳ט צו איסטּבַאונד באן סערוויס צו האנטינגטאן / ּפָארט דזשעפערסאן אדער   .2
   ראנאקאנקאמא ריכטונג.

   2אפציע 

  .בעלמאנט פארק סטאנציעגייט צופיס צום דערנעבנדן  .1

  נעמט א וועסטּבַאונד באן צו דזשעמעיקע. .2

טוישט באנען פאר איסטּבַאונד באן סערוויס צו האנטינגטאן / ּפָארט דזשעפערסאן אדער   .3
   ראנאקאנקאמא ריכטונג.

  
   קאסטומערס פון העמפסטעד צווייג סטאנציעס

  
 ארענא   UBSצום 

   קווינס ווילעדזש סטאנציע.נעמט א וועסטּבַאונד באן און גייט אראפ ביי  .1

  ארענא. UBSטראנספער׳ט צו א אומזיסטע שָאטל באס צו  .2

  
 ארענא   UBSפון 

   מינוט(. 10אדער גייט צופיס ) עלמאנט סטאנציענעמט אן אומזיסטע שָאטל באס צו   .1

  טראנספער׳ט צו אן איסטּבַאונד באן אין ריכטונג פון העמפסטעד. .2

  
 קאסטומערס פון דעם אויסטער בעי צווייג  

  
 ארענא   UBSצום 

   נעמט א וועסטּבַאונד באן און גייט אראפ ביי מינעאלע סטאנציע. .1

  קווינס ווילעדזש סטאנציע.טראנספער׳ס צו א וועסטּבַאונד עלעקטרישע באן און גייט אראפ ביי  .2

  ארענא. UBSטראנספער׳ט צו א אומזיסטע שָאטל באס צו  .3

  
 ארענא   UBSפון 

   1אפציע 

   .קווינס ווילעדזש סטאנציענעמט אן אומזיסטע שָאטל באס צו   .1

טראנספער׳ט צו איסטּבַאונד באן סערוויס צו ּפָארט דזשעפערסאן אדער ראנאקאנקאמא   .2
  ריכטונג און גייט אראפ ביי מינעאלע.

  טראנספער׳ס צו א באן אין ריכטונג פון אויסטער בעי. .3

   2אפציע 

  .בעלמאנט פארק סטאנציעגייט צופיס צום דערנעבנדן  .1

  נעמט א וועסטּבַאונד באן צו דזשעמעיקע. .2

  טוישט באנען פאר איסטּבַאונד אויסטער בעי צווייג סערוויס. .3

  
 קאסטומערס פון בעבילאן, פאר רַאקעוועי, מאנטאוק, לאנג ביעטש און וועסט העמפסטעד צווייגן  

  
 ארענא   UBSצום 

   1אפציע 



  נעמט א וועסטּבַאונד באן און גייט אראפ ביי דזשעמעיקע סטאנציע. .1

  עלמאנט סטאנציע.טוישט צו א באן אין ריכטונג פון העמפסטעד און גייט אראפ ביי  .2

  מינוט(. 10ארענא אדער גייט צופיס ) UBSטראנספער׳ט צו א אומזיסטע שָאטל באס צו דער  .3

   2אפציע 

  נעמט א וועסטּבַאונד באן און גייט אראפ ביי דזשעמעיקע סטאנציע. .1

,  בעלמאנט פארק סטאנציען בעלמאנט פארק און גייט אראפ ביי טוישט צו א באן אין ריכטונג פו .2
  ארענא. UBSוועלכס איז הארט נעבן 

  
 ארענא   UBSפון 

  .בעלמאנט פארק סטאנציעגייט צופיס צום דערנעבנדן  .1

  נעמט א וועסטּבַאונד באן צו דזשעמעיקע. .2

   טוישט פאר איסטּבַאונד באן סערוויס צו אייער דעסטינאציע. .3

  
  צוגענגליכקייט

 בעלמאנט פארק סטאנציע איז צוגענגליך דורך א ראמפע.  
 עלמאנט סטאנציע איז צוגענגליך דורך א ראמפע.  

 קווינס ווילעדזש סטאנציע איז צוגענגליך דורך עלעוועיטערס ביים מזרח ענדע פון יעדע פלאטפארמע.  
  

   פעירס
טריפ טיקעט צו עלמאנט סטאנציע פון פאראויס  -דערמוטיגט קאסטומערס צו קויפן א ראונד LIRRדער 

עּפ. אויב איר פארט פון די   MTA eTixפון טיקעט פענצטער שטאב, טיקעט מאשינען און דער אומזיסטע 
, וועהלט  האנטינגטאן / ּפָארט דזשעפערסאן, ראנאקאנקאמא, אויסטער בעי, אדער העמפסטעד צווייגן

דער טיקעט וועט זיין גילטיג אויף אלע מעגליכע רָאוטס צווישן אייער  אויס דער דירעקטער רייזע אפציע. 
סטאנציעס )בעלמאנט פארק, עלמאנט, קווינס ווילעדזש(, אפילו אויב  3אנהויב פונקט סטאנציע און אלע 

 ערוויס צו ענדיגן אייער טריפ.  איר דארפט פארן דורך דזשעמעיקע אדער ניצן אומזיסטע שָאטל באס ס
  

קען פארן צו דער ארענא דורך סיי   4 פעיר זאוןדי וועלכע האבן א חודש׳ליכע טיקעט וואס רעכנט אריין 
 וועלכע פון די דריי סטאנציעס.  

  
 ארענא   UBSקומענדע פארקומענישן ביי 

 .  דא ארענא, דרוקט  UBSפאר א פולע ליסטע פון קומענדע פארקומענישן ביי  
  

 פאר מער אינפארמאציע  
ן דורך דער  פארבינדענע פראגעס, טשעט לעבעדיג מיט קאסטומער סערוויס אגענט-פאר סערוויס

LIRR TrainTime .אדער  511צו רעדן מיט אן אגענט, רופט  עּפLIRR -217-718 (5477-217-718 )
ווען די ּפרָאמּפטס הויבן זיך אן. אויטאמאטישע סקעדזשול אינפארמאציע   "רעפרעזענטעטיוו"און זאגט 

 . 24/7איז צו באקומען דורכ׳ן טעלעפאן 
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