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  לופטליניע DELTA און  דזשערסי   ניו און   יארק  ניו פון אויטאריטעט פארט די  האקול,  גאווערנער
  די ברענגענדיג לופטפעלד, לאגווארדיע אין C טערמינאל  נייע 'סDELTA פון עפענונג אנאנסירן

  פארענדיגט  זיין  צו נאענט LGA איבערגעמאכטע
  

  לאגווארדיע אין  פאסאנזשיר יעדער  אז מיינט טערמינאל  דאלארדיגע  ביליאן  4 די  פון עפענונג
  גרויסע נייע ערשטע  לאנד'ס די  ביי איינריכטונגען  קלאסיגע-ערשט מיט באנוצן זיך וועט לופטפעלד

  יאר  25 אין לופטפעלד
  

  ערזעצט,  עס  וואס  טערמינאלן צוויי   די ווי  גרויס אזוי  טאפלט כמעט – C טערמינאל נייע ברייטע  די
 הונדערט-יאר  'סטע 21 דאך, די ביז ערד די  פון  פענסטערס ריזיגע מיט אויסגעשטאט איז 

  סערוויסעס  אינספירירטע-לאקאל  און  טעכנעאלאגיע
  

  פערמאנענט טיסטןאר לאקאלע  דורך קונסטווערק  זענען   מוזעאום, קווינס  מיט צוזאמענארבעט אין 
  קולטורישע  און אימיגראנטן  פון היסטאריע  יארק'ס  ניו  ווייזנדיג אריינגעשטעלט,

  פארשידנארטיגקייט
  

  דאזענען דא צו זעהן  Cבילדער פון די נייע טערמינאל 
  
  

 Port Authority of New)גאווערנער קעטי האקול, ּפארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערסי 
York and New Jersey  עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק קאטאן און )Delta  לופטליניעCEO   עד בעסטיען

, אפצייכענענדיג די פארענדיגונג פון די  C'ס נייע טערמינאל Deltaהאבן היינט אנאנסירט די עפענונג פון 
ביליאן דאלארדיגע איבערגעבויטע לאגווארדיע לופטפעלד, בלויז זעקס יאר נאכן   8עיקר טייל פון די 

, צוזאמען מיט די פארענדיגונג פון די נייע  4אין יוני  Cאנהויבן קאנסטרוקציע. די עפענונג פון טערמינאל 
ט אז יעדער פאסאנזשיר, חוץ פון די וועלכע פארן דורך די פריער דעם יאר, מיינ  Bטערמינאל 

קלאסיגע לופטפעלד  -היסטארישע מארין עיר טערמינאל, וועלן האבן די ערפארונג פון נייע, ערשט
  –ביליאן דאלאר  4איינריכטונגען ביים ארויספארן פון אדער אנקומען צו די לופטפעלד. קאסטנדיג  

אלארדיגע אינוועסטירונג דורך די פארט אויטאריטעט פאר נייע געסער מיליאן ד  500אריינרעכענענדיג א 
'ס גרעסטע אינוועסטירונג אין א לופטפעלד  C  Deltaאיז טערמינאל  –און שטיצנדע אינפראסטראקטור 

אין די היסטאריע. מיט די היינטיגע עררייכונג, קומענדיג בלויז געציילטע חודשים נאך די גאווערנער האט  
אין יאנואר, ווערט די איבערגעבויטע  Bי פארענדיגונג פון די לופטפעלד'ס נייע טערמינאל געפייערט ד

  יאר. 25לאגווארדיע לופטפעלד די לאנד'ס ערשטע גרויסע נייע לופטפעלד אין מער פון 
  

קלאסיגע דעסטינאציע וואס איז אנערקענט  -"די טראנספארמאציע פון לאגווארדיע לופטפעלד צו אן ערשט
ר די וועלט פאר איר שיינקייט איז א צענטראלע טייל פון אונזער דרייסטע ווייטע בליק פאר א נייע  איבע

ביליאן דאלארדיגע   4'ס Delta"די עפענונג פון  האט גאווערנער האקול געזאגט.תקופה אין ניו יארק", 
קלאסיגע פאסאנזשיר ערפארונג, פארגרינגערנדיג  -וועט העלפן אהערשטעלן אן ערשט Cטערמינאל 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anewlga.com%2Fmedia%2Fterminal-c%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C02af87b5281446821b6108da43f7d5c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897028982027087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z3TjjLiQxTC0bYRQtssdClqi09O%2FzzsRZS5maMCZm9Y%3D&reserved=0


פאר   וואונטשן בעסטע  מיינע בלייבנדע איינדרוק. -מענטשן וואס האבן קאנעקשענס און האבנדיג א לאנג 
אלע וועלכע האבן געמאכט די היינטיגע עררייכונג מעגליך אזוי ווי מיר ענדיגן בויען אן אינגאנצן 

  ערגעבויטע לאגווארדיע לופטפעלד וואס פאסט זיך פאר ניו יארק."איב
  

  ערפארונג וואס שטעלט אוועק די סטאנדארט פאר מאדערנע לופטפעלדער Cא נייע טערמינאל 
פראצענט גרעסער   85זיין  Cמיליאן סקוועיר פיס גרויס, וועט די נייע, הערליכע טערמינאל   1.3זייענדיג 

געיטס דורך איין  37צוזאמען צושטעלנדיג צוטריט צו  —פון די צוויי טערמינאלן וואס עס ערזעצט 
טערמינאל מאכן ריזיגע אין די גאנצע   הונדערט ערייוועלס און דיּפַארטשורס זאל. -'סטע יאר21איינצלנע 

פענסטערס פון די ערד ביז די דאך זיכער אז עס איז ווערט באלאכטן דורך די זון דורכן טאג. טערמינאל  
C  איז אויסגעשטעלט געווארן פאר געשליפנקייט און שנעלקייט, ערלויבנדיג רייזנדע צו גיין פון און צו

די לעצטע טעכנאלאגיע, ווי צום ביישפיל   זייערע געיטס שנעלערהייט און פשוט'ערהייט, נוצנדיג 
אין געביידע - אונטערזוכונג מעגליכקייטן. א טשעק  IDאויטאמאטיש אריינלייגן די רענצלעך און דיגיטאלע  

אין צו אנקומען צו די  -אויפן זייט פון די ראוד וועט ערלויבן פאסאנזשירן וועלכע האבן שוין געמאכט טשעק
אין  -סערוויס טשעק- פולע 36שנעלער. די דיּפַארטשורס זאל האט  סעקיוריטי אונטערזוכונג פלאץ

קאונטערס צו אריינגעבן רענצלעך. א גרעסערע און   16סערוויס קיאסקס און -סעלף 49קאונטערס, 
אונטערזוכונג שורות מיט פלאץ פאר נאך פינף שורות אין   11פאראייניגטע סעקיוריטי פלאץ וועט האבן 

מיט די לעצטע טעכנאלאגיע צו פארשנעלערן אונטערזוכונג בשעת'ן לייגן די   די צוקונפט, אויסגעשטאט 
שורה וועלן ווייזן ווי לאנג   TSAזיכערהייט פון פאסאנזשירן אלץ פריאריטעט. דינאמישע שילדן אין די 

פאסאנזשירן דארפן ווארטן און וועלן ערלויבן די שורות צו ווערן צוגעפאסט לויט וויפיל פאסאנזשירן עס 
זענען דא. אויף די ערייוועלס שטאק וועלן פאסאנזשירן קענען אפנעמען זייערע רענצלעך פון פינף 

בית הכסא'ס אין די נייע טערמינאל, אלע אויסגעשטאט מיט אריינגאנג, קראנען   13עס זענען דא  בעלטס.
  און הענט טריקענער מאשינען אן אנרירונג. 

  
"אין איין ווארט: די נייע  פארט אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק קאטאן האט געזאגט, 

אן ארכיטעקטורישע אוצר וואס שטעלט אין שאטן די איינריכטונגען וואס   —איז פרעכטיג  Cטערמינאל 
הונדערט  -ר'סטע יא 21עס ערזעצט סיי אין גרויסקייט, סטיל און געשליפנקייט. עס איז א ביישפיל פון א 

קלאסיג אין יעדע געביט, און דאס קען יעצט געזאגט ווערן אויף די גאנצע  -לופטפעלד וואס איז ערשט
איבערגעבויטע לאגווארדיע לופטפעלד, וואס זעקס יאר צוריק איז געווען צווישן די מערסט פארשעמטע  

 Deltaדי גאנצע   לופטפעלדער אין דאס לאנד. איך באדאנק גאווערנער האקול פאר איר שטיצע, 
מאנשאפט פאר זייער אוממידליכע באמיאונגען און די פילע ארבייטער פון די פארט אויטאריטעט וועלכע  

די היינטיגע טאג   קלאסיגע לופטפעלד א רעאליטעט.-האבן צוזאמען געארבעט צו מאכן די נייע ערשט
אריין אונזער געמיינזאמע ווילן הונטער  ווייזט אויף וואס אונזער ראיאן קען עררייכן ווען מיר לייגן באמת 

  אזא אמביציעזע ציהל."
  

Delta ס'CEO  ,די היינטיגע טאג צייכנט אפ א נייע אנהויב פאר עד בעסטיען האט געזאגט"Delta 
קליענטן און ארבייטער אין אונזער לאגווארדיע צענטער מיט די עפענונג פון די הערליכע נייע טערמינאל.  

האט זיך פארפליכטעט צו וואקסן און געוואונען אין ניו יארק,   Deltaמער פון צען יאר זענען אריבער זינט 
' 1ניו יארק סיטי'ס 'נאמבער  און מיר האבן נישט מוותר געווען מיט אונזערע באמיאונגען צו ווערן  

מענטשן אז מיר האבן געקענט   Deltaבאזירטע -ניו יארק 10,000לופטליניע. עס איז נאר א דאנק די 
, ברענגענדיג די פראדוקטן  2010ביליאן דאלאר אין ניו יארק'ס לופטפעלדער זינט  7אינוועסטירן כמעט 

ארקע קליענטן, און ווערנדיג טייל פון די מאטעריאל  און ערפארונגען וואס עס קומט זיך פאר אונזערע ניו י 
  פון וואס די ניו יארקע קאמיוניטי איז געמאכט און מיינט אזויפיל פאר אזויפיל פון אונז."

  
"די פארט אויטאריטעט בלייבט אינגאנצן  פארט אויטאריטעט פארזיצער קעווין ָאו'טּול האט געזאגט, 

רונג פאר אירע קליענטן און אירע איינריכטונגען אין די גאנצע  איבערגעגעבן צו פארבעסערן די ערפא
ראיאן, און דא אין לאגווארדיע לופטפעלד זעהען מיר ווי דאס שפילט זיך אויס אין אן עכטע  



מאכט עס זיין א   C'ס נייע טערמינאל Deltaבאאיינדרוקספולן און אינספירירנדן פארנעם. די דעזיין פון 
די גאנצע   יראמענט פאר רייזנדע און פאר לופטליניע און לופטפעלד ארבייטער. לעכטיגע ווארעמע ענווי

קלאסיגע לופטפעלד, און מיר וואלטן - לאגווארדיע מאנשאפט האט געארבעט מידלאז צו בויען אן ערשט
   נישט געקענט זיין שטאלצער."

  
  אינספירירנדע אויסוואהל פון געשעפטן מיט לאקאלע און אלוועלטליכע ברענדס

'ס Deltaפראצענט מער שטח פאר געשעפטן פון  80וועט אריינרעכענען  Cדי פארענדיגטע טערמינאל 
פראצענט פון די נייע שטח פלאצירט נאך סעקיוריטי, ערלויבנדיג   95פריערדיגע טערמינאלן מיט 

יינקויפן און עסן בשעת'ן ווארטן פאר זייער פליגער. צווישן די געשעפטן וועלן זיין  פאסאנזשירן צו א
 OTG like ,Bubby's ,Sunday Supperלאקאלע באליבטע געשעפטן אין צוזאמענארבעט מיט 

Trattoria, Chuko Ramen Poppy's Bagel אוןStarbucks און ,Stellar Partners   וועלן צושטעלן
 & Buzzfeed News ,Beekman 1802 ,MAC  ,Le Labo ,Briggsספעציעלע ריטעיל געשעפטן ווי 

Riley ,Patricia Nash ,Beekman  אוןTrue to New York טערמינאל .C   וועט אויך זיין היים צו די
סקוועיר פיס ווען  34,000אין די סיסטעם, צושטעלנדיג איבער   Delta Sky Clubנייעסטע און גרעסטע 

  געסט.  600עס וועט זיין פארענדיגט צו קענען זיך אפרוהען און זיך דערפרישן, מיט פלאץ פאר כמעט 
  

  הערליכע פובליק קונסטווערק פייערנדיג די פארשידנארטיגקייט פון קווינס און ניו יארק
אינספירירנדע פובליק קונסטווערק אויסגעוועהלט און צוגעשטעלט דורך די קווינס מוזעאום צו אפשפיגלען 

די קולטורישע פארשידנארטיגקייט פון קווינס וועלן באגריסן פאסאנזשירן ווען זיי גייען דורך די  
יד דזשאנסאן, עליזה די זעקס קונסטווערק זענען די ווערק פון ארטיסטן מעריעם גַאני, ראש לופטפעלד.

די ווערק רעכנען אריין סקולפטורן  ניסענבוים, ווירדזשיניע ָאווערטאן, רַאני קעוועידָאו און פרעד ווילסאן.
און געפארבטע קעראמישע וואנט מאלערייען וועלכע וועלן זיין פארשפרייט איבער די געביידע'ס  

ך ביי די פלאץ וואו די באגאזש ווערט פילשטאקיגע און באלאכטענע אריינגאנג שטח און אזוי אוי
דערציילט א שפאנענדע  אפגענומען און נאך פלעצער אין די טערמינאל. יעדע שטיק קונסטווערק 

געשיכטע איבער די סיטי'ס אימיגראנט היסטאריע, אירע מענטשן און די וויכטיגקייט פון באשיינען די  
  פארשידנארטיגקייט פון די ראיאן.

  
"עס קומט זיך פאר די בעסטע סיטי אין די וועלט אן  לירָאי קַאמרי האט געזאגט,  סטעיט סענאטאר

קלאסיגע לופטפעלד פאר ניו יארקער און די וועלכע באזוכן אונזער סיטי. די נייע לאגווארדיע  -ערשט
צו די ערשטע נייע גרויסע לופטפעלד צו געבויט ווערן אין איבער צוואנציג יאר ברענגט אונז  —לופטפעלד  

די פונקט. אלץ פארזיצער פון די סענאט קאמיטע מיט איבערזיכט אויף די פארט אויטאריטעט, קוק איך  
'ס און אנדערע פארמישטע פארטייען צו זעהן MWBEארויס צו ארבעטן מיט די פארט אויטאריטעט, מיט 

ווערנדיג פארענדיגט געשליפענערהייט און  Cנאך מער טראנספארמאטיווע פראיעקטן ווי טערמינאל 
ווירקזאמערהייט צו העלפן אונזער סיטי און ראינאנישע עקאנאמיע זיך ערהוילן. איך וויל גראטולירן 

גאווערנער האקול, אונזערע פריינט אין די לעיבאר און האנדל, און יעדער וואס האט דורכגעמאכט אזא  
  צו פארענדיגט ווערן."שווערע צייט צו ברענגען דעם פראיעקט 

  
"די נייע לאגווארדיע לופטפעלד שטעלט אהער  אסעמבלי מיטגליד דזשעפריאן אויברי האט געזאגט, 

קלאסיגע פארבעסערונגען מיט די לעצטיגע פארענדיגונג פון נאך  - פאר רייזנדע פון איבער די וועלט ערשט
אסטראקטור פון די נייע לאגווארדיע באשטייט א טערמינאל. עס איז וויכטיג צו אנמערקן אז די נייע אינפר

אויך פון א געשאנק פון לאקאלע ביזנעסער און ארטיסטן. די לאקאלע ביזנעסלייט שפיגלען אפ די  
פארשידנארטיגע גרופעס וועלכע האבן געמאכט קווינס, ניו יארק אלץ זייער היים. לאקאלע  -קולטוריש

פירמעס האבן באקומען א   MWBEין קאנטראקטן, און מיליאן דאלאר א 800ביזנעסער האבן באקומען 
ביליאן דאלאר אין קאנטראקטן. לאמיר אנהאלטן די מאכטפולע שוואונג פון  2פרעצעדענטלאזע 

  אריינברענגען טעכנאלאגישע פארשריט מיט לאקאלע קאמיוניטיס גייענדיג פאראויס."

  



"איך בין באגייסטערט אז די לאגווארדיע לופטפעלד  אסעמבלי מיטגלידערין עימי ּפאולין האט געזאגט, 
רענאוואציע איז כמעט פארטיג. די נייע לאגווארדיע ברענגט א געוואלדיגע נייע ערפארונג פאר רייזנדע.  

פארכאפנדע קונסטווערק, פיל פארבעסערטע טעכנאלאגיע  -מיט די גרויסע, באלאכטענע שטחים, אטעם
און גאר גוטע געשעפטן, וועלן ניו יארקער און די וועלכע באזוכן ניו יארק אויפגענומען ווערן אין הויכע  

ניו יארק און ניו  צו גאווערנער האקול, די פארט אויטאריטעט פון וואונטשן מיינעסטיל. א דאנק און 
און די נייע   Cדזשערזי און די פילע מענער און פרויען וועלכע האבן געארבעט צו מאכן טערמינאל 

  לאגווארדיע א רעאליטעט." 
  

"די ערשטע נייע לופטפעלד  קווינס באראו פרעזידענט דאנאווען ריטשארדס דזשּוניאר האט געזאגט, 
יז כמעט פארטיג, און איך וואלט נישט געקענט זיין שטאלצער  יאר א 25אין די פאראייניגטע שטאטן אין 

אז איך בין דא אין קווינס. אין צוגאב צו די שיינקייט פון די נייע לאגווארדיע לופטפעלד, איז דער  
מיליאן  800איבערבויאונג פראיעקט געווען קאנצעטרירט ארום די קאמיוניטי יעדע טריט פון די וועג, מיט  

ראקטןן פאר קווינס ביזנעסער, און איך בין דאנקבאר פאר אלע שותפים וועלכע האבן דאלאר אין קאנט
דאס געהאלפן געשעהן. קווינס'ס צוריקקער איז שוין אונטערוועגנס, און לאגווארדיע איז א לעבעדיגע  

  באווייז דערפון."
  

NYC  ,אנגעהויבן פון היינט וועט ניו יארק סיטי  קאונסיל מיטגליד פרענציסקָאו מָאיע האט געזאגט"
אויפנעמען באזיכער און ארויסשיקן איינוואוינער אין סטיל. מיר זענען די געוואלדיגסטע סיטי אין די וועלט,  

עלט ארויף צו די סטאנדארט.  און די אינגאנצן נייע לאגווארדיע לופטפעלד ברענגט אונזער טויער צו די וו
האבנדיג געארבעט אין די לאגווארדיע לופטפעלד און יעצט זייענדיג א פארטרעטער דערפאר, מאכט מיר  

צו אלע וועלכע האבן געארבעט צו   וואונטשן מיינע די מאסיווע אינוועסטירונג אין מיין קאמיוניטי שטאלץ. 
קלאסיגע ערפארונג צו אן  - ברענגענדיג אן ערשט  —ברענגען דעם פראיעקט פון א טרוים צו רעאליטעט  

 קלאסיגע סיטי."  -ערשט
  

 Buildingפרעזידענט פון די געביידע און קאנסטרוקציע האנדל קאונסיל פון גרעיטער ניו יארק ) 
and Construction Trades Council of Greater New York  גערי לאבארבערע האט )

איז א געוואלדיגע עררייכונג פאר גאנץ ניו יארק, אזוי  Cפאר טערמינאל "די היינטיגע עררייכונג געזאגט, 
ווי די ווייטע בליק פאר א גענצליך נייע לאגווארדיע לופטפעלד איז טראנספארמירט געווארן צו ווערן א  

ארבעטנדע מיטגלידער פון די בויען און -רעאליטעט. מיר אפלאדירן די צענדליגע טויזנטע שווער
- האנדל קאונסיל פון גרעיטער ניו יארק וועלכע האבן זיך איבערגעגעבן צו בויען אן ערשט קאנסטרוקציע
א וועלט'ס באקאנטע לופטפעלד. א דאנק די אלע וועלכע זענען   –דאס וועט בקרוב זיין  –קלאסיגע און  

פארמישט אין דעם ערפאלגרייכן פראיעקט, וועט א גענצליך נייע לאגווארדיע לופטפעלד העלפן 
רמעגליכן די בעסטע ערפארונג וואס איז נאר מעגליך פאר די וועלכע פארן ארויס פון, קומען אן צו און  ע

 ארבעטן ביי די לופטפעלד." 
  

קעטרין   CEO( פרעזידענט און Partnership for New York Cityשותפות פאר ניו יארק סיטי )
צייכנט אפ א וויכטיגע עררייכונג אויפן וועג   C"די פארענדיגונג פון א נייע טערמינאל ווילד האט געזאגט, 

קלאסיגע לופטפעלד סיסטעם אין אונזער סיטי. דאס איז עררייכט געווארן דורך  -צו אנקומען צו אן ערשט 
וואס דארף דינען אלץ ביישפיל פאר די קומענדיגע דורך פון  פריוואטע שותפות-א פובליק

  אסטראקטור אין ניו יארק."אינפר
  

  CEO( פרעזידענט און Queens Chamber of Commerceקווינס טשעימבער ָאוו קַאמערס ) 
"אלץ די עלטסטע און גרעסטע ביזנעס פארבאנד אין קווינס, זענען מיר  טאמאס גרעטש האט געזאגט, 

באגייסטערט צו שטיין מיט גאווערנער האקול און מיט אונזערע פריינט אין די פארט אויטאריטעט און  
Delta  צו פייערן די עפענונג פון די נייע טערמינאלC  ביליאן   4אין לאגווארדיע לופטפעלד. די היסטארישע

יגע אינוועסטירונג צו מאדערניזירן לאגווארדיע וועט גיבן א שטופ פאראויס פאר אונזער ראיאן'ס  דאלארד



עקאנאמישע ערהוילונג. מיר זענען שטאלץ מיט די ראלע וואס די טשעימבער מיטגלידער, באזונדערס  
MWBEיגע  'ס האבן געשפילט אין די טראנספארמאציע פון לאגווארדיע וואס האט געמאכט א געוואלד

   ארבעט מיטן ארויסווייזן די היסטאריע און פארשידנארטיגקייט וואס מאכט קווינס אזוי ספעציעל."
  

קַארלָאו א.   CEO( פרעזידענט און New York Building Congressניו יארק בויען קאנגרעס ) 
"מיר אלע קענען גוט די וויצן איבער די אלטע לאגווארדיע, זיי ארבעטן אלע מער  סיסּורע האט געזאגט, 

  Cפארכאפנדע טערמינאל -אויפן בעסטן וועג מעגליך! די היינטיגע עפענונג פון די נייע, אטעם   —נישט 
איז די קומענדיגע שטאפל אין די ריכטונג פון אריינברענגען א פונדאסניי איבערגעבויטע לופטפעלד  

ארונג פאר די מיליאנען פאסאנזשירן וועלכע פארלאזן זיך אויף לאגווארדיע פאר ביזנעס און הנאה.  ערפ
מיינע   אונזער לאנד האט א נייע סטאנדארט פאר מאדערנע לופט רייזע, און עס געפונט זיך דא אין קווינס.

רעאליטעט, באזונדערס   צו יעדער וואס איז געווען פארמישט אינעם ברענגען דעם טאג צו ווערן וואונטשן
עד בעסטיען און אוודאי די   CEO'ס Deltaגאווערנער האקול, פארט אויטאריטעט דירעקטאר ריק קאטאן, 

  פרויען און מענער ארבייטער וועלכע האבן געבויט די פרעכטיג עררייכונג."
 

OTG  מענעדזשמענטCEO  ,מיר זענען מער פון באגייסטערט צו ארבעטן  ריק בלעסטין האט געזאגט"
זעצט פאר צו   C .Deltaערווארטעטע עפענונג פון די נייע טערמינאל  -אויף די לאנג Deltaצוזאמען מיט 

דעליווערן די בעסטע סערוויס וואס איז אינגאנצן קאנצעטרירט אויף די ערפארונג פון דעם קליענט, און  
OTG  שטייט אויך הונטער די ווירדן. אס איז געווען וויכטיג פאר אונז צו ארבעטן מיטDelta  צו

עטן מיט ניו יארק מעלער  פארזיכערן לאקאלע שותפים פאר די טערמינאל, אריינרעכענענדיג צו ארב
 Arthurדזשַאן ּפ. דעסערָאו צו מאלן אינספירירנדע ווערק פון איטאליענישע געגנטער ווי ניו יארק סיטי'ס 

Avenue   אין די בראנקס. מיר זענעאן אויך שטאלץ צו צושטעלן סערוויסעס פארOrwashers 
Artisanal Buns ,Pat LaFrieda Meats  ,Queen's-based Hella Cocktail Co ,Butcher Girls 

Hot Dogs ,LIC Beer Project   און פראדוקטן פון די האדסאן וואלי ביי אונזערע לאקאלע רעסטוראנטן
און מער. אונזער ציהל איז צו ברענגען געסט צו אן אריינציהענדע און  Bubby's ,Chuko Ramenווי 

נטישע מאכלים פון לאקאלע רעסטוראנטן  פארגעשריטענע ערפארונג וואס ווייזט באמת ארויס אויטע
וועלכע שפיגלען אפ די פארשידנארטיגקייט פון ניו יארק. מיט אונזער לעצטע טעכנאלאגיע וועלן קליענטן  
האבן מער בויגזאמקייט מיט זייער לופטפעלד ערפארונג דורכן באשטעלן וואס זיי ווילן, פון וואו זיי ווילן, 

  ייסעס."גראד פון זייערע טעלעפאן דעוו
  

)איסט עלמהוירסט און קארָאונע   East Elmhurst Corona Civic Associationפרעזידענט פון 
"די פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו  בירגערליכע פארבאנד( לארינדע הּוקס האט געזאגט, 

זענען געווארן בעסערע שכנים אין איסט עלמהוירסט און קארָאונע. זיי האבן  Deltaאון  דזשערסי 
צו שטיצן פארשידענע   East Elmhurst Corona Civic Associationגארבעט מידלאז מיט די 

קאמיוניטי געשעענישן, העלפנדיג לאקאלע איינוואוינער טרעפן ארבעט און גיבנדיג סקַאלערשיּפס פאר די  
י זענען איבערגעגעבן צו בלייבן א שטארקע קאמיוניטי שכן אויף די לאנגע טערמין דורכן  יונגווארג. זי

  אנהאלן הויכע שטאפלען פון ארבעטן צוזאמען און שותפות'ן."
  

Neighborhood Housing Services of Queens CDC Inc.   עקזעקיוטיוו דירעקטאר יָאסעלין
 Neighborhood Housing Services ofנאמען פון "אין די דזשענעיָאו עסטרעלא האט געזאגט, 

Queens   וויל איך וואונטשן גאווערנער האקול, די פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערסי און
Delta קלאסיגע טערמינאל אין די לאגווארדיע לופטפעלד  -לופטליניע אויף די עפענונג פון די נייע ערשט

אנזשירן קענען געניסן, און אויך האפן מיר אז איינוואוינער פון ארומיגע פון וועלכע מיר האפן אז פאס
קאמיוניטיס קענען פארזעצן צו בענעפיטירן פון די דזשאבס וואס ווערן געשאפן דורך די לאגווארדיע  

אין צוגאב טוה איך אפלאדירן זייער פירערשאפט   (. LaGuardia Career Centerקאריערע צענטער )
די קאמוניטי דורכן אינסטאלירן די פערמאנענטע קונסטווערק אויסשטעלונג וואס וועט  פאר אויסהערן 



ארויסווייזן און פייערן די רייכע פארשידנארטיגקייט און גרויסע ביישטייערונגען וואס אימיגראנטן האבן 
  געמאכט צו קווינס."

  
 קומט נאענט צו ווערן פארענדיגט זעקס יאר נאכן אנגעהויבן ווערן   LGAאן אינגאנצן איבערגעבויטע 

 
ביליאן דאלארדיגע אין סך הכל טראנספארמאציע פון לאגווארדיע לופטפעלד מאכט עס די ערשטע   8די 

איז  2015יאר. אין   25נייע גרויסע לופטפעלד צו געבויט ווערן אין די פאראייניגטע שטאטן אין די לעצטע 
פלאן צו אויפבויען א גענצליך נייע לאגווארדיע לופטפעלד אויפגעדעקט געווארן מיט די ציהל צו  א ברייטע 

הונדערט פאסאנזשיר ערפארונג אויסגעשטאט מיט נייע - 'סטע יאר21קלאסיגע,  -שאפן א ערשט
טערמינאלן און געיטס, צוויי הערליכע נייע ערייוועלס און דיּפַארטשורס זאלן, מאדערנע קליענטן 

יינריכטונגען, הערליכע ארכיטעקטור, מער רווחות'דיגע געיטס און א פאראייניגטע טערמינאל סיסטעם.  א
ביליאן דאלארדיגע פראיעקט, צוויי דריטל פון וועלכע איז אויסגעצאלט געווארן דורך פריוואטע  8די 

   .2016פינאנאצירונג און עקזיסטירנדע פאסאנזשיר באצאלונגען, האט זיך אנגעהויבן אין 
  

  2ברעכנדע -די קאנסטרוקציע פון א גענצליך נייע לאגווארדיע לופטפעלד האט אויפגעטריבן א רעקארד
ביליאן דאלאר אין קאנטראקטן וועלכע זענען געמאכט געווארן ביז יעצט מיט ביזנעס פירמעס אין די  

 ,Minority- and Women-Owned Business Enterprisesאייגנטום פון מינאריטעטן און פרויען )
MWBE  זייענדיג די גרעסטע אנטיילנעמונג דורך ,)MWBE פריוואטע -פירמעס אין סיי וועלכע פובליק

בשותפות'דיגע פראיעקט אין די היסטאריע פון ניו יארק סטעיט. דער פראיעקט האט אויך דעמאנסטרירט 
מיליאן   800ן א באדייטנדע קאנצעטרירונג צו ארבעטן מיט לאקאלע קאנטראקטארס; ביז היינט זענע

   באזירטע לאקאלע ביזנעס פירמעס.-דאלאר אין קאנטראקטן געמאכט געווארן מיט קווינס
  

  פולשטענדיג  בלייבט לופטפעלד די אז  מאכן זיכער צו שטאפלען אין געווארן געבויט איז   לופטפעלד נייע די
  די פון צייט גאנצע  יד דורכאויס עראפלאנען ארויסשיקן צו מעגליכקייט  די  נישט פארלירט און אפן

 מארין  היסטארישע די פון אויסנאם  די מיט – איינריכטונג פאסאנזשיר עקזיסטרינדע יעדע  קאנסטרוקציע.
 נייע מיט ווערן ערזעצט און צושטערט  וועט אדער  געווארן ערזעצט און צושטערט איז  – טערמינאל עיר
   איינריכטונגען. קלאסיגע -ערשט הונדערט- יאר 'סטע21

  
 3,000פארקינג גאראדזש געעפנט מיט איבער  B, האט זיך די נייע טערמינאל 2018אין פעברואר  

און אנדערע טעקסי קאר סערוויסעס. אין    Uber, Lyftפארקינג פלעצער און א שטאק געווידמעט פאר 
ן  נייע געיטס און די ערשטע נייע טערמינאל געביידע אי 18איז די ערשטע פון די   2018דעצעמבער 
געעפנט די ערשטע נייע הויפט   Deltaהאט  2019געעפנט געווארן. אין נאוועמבער   Bטערמינאל 

איז די נייע באלאכטענע   2020. אין יוני Cלופטפעלד געביידע און זיבן נייע געיטס אין טערמינאל  
 19-וידגעעפנט געווארן אין מיטן די שווערע קאו Bערייוועלס און דיּפַארטשור זאל אין טערמינאל 

  ווערט די לופטפעלד'ס נייע געסער נעטווארק Cפאנדעמיע תקופה. מיט די עפענונג פון טערמינאל 
האט די לופטפעלד   2022נייע בריקן. אין יאנואר  24מיילן פון נייע געסער און  8.4פארענדיגט מיט 

עכענענדיג די צווייטע 'ס פאסאנזשירן איינריכטונגען, אריינרBגעפייערט די פארענדיגונג פון טערמינאל 
  פיסגייער בריק אלץ איינס פון די לופטפעלד'ס אייגנארטיגע ארכיטעקטורישע סטרוקטורן.

  
די פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי איז אן אגענטור צווישן צוויי סטעיטס וואס בויט, 

אפערירט און האלט אויף פילע פון די וויכטיגסטע טראנספארטאציע און האנדלס אינפראסטראקטור 
זענען די אגענטור'ס נעטווארק פון לופט, ערד,   יאר הונדערט איבער פאר  איינריכטונגען אין דאס לאנד.

 550,000גען געווען פון די פארנומענסטע אין לאנד, שטיצנדיג מער פון  פארט איינריכטונ-באן, און ים
ביליאן  80ביליאן דאלאר אין יערליכע געהאלטן און  23ראיאנישע דזשאבס, און אויפטרייבנדיג מער פון 

- 16דאלאר אין יערליכע עקאנאמישע אקטיוויטעט. די פארט אויטאריטעט פארמאגט אויך און פירט אן די 
רלד טרעיד צענטער קאמפוס וואס נעמט אויף מיליאנען באזיכער יערליך און צענדליגע טויזנטע  קער וואא

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2FCentennial.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C02af87b5281446821b6108da43f7d5c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897028982027087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p7GAyDw0VjzNSIeihzlcMUW%2FUWpcrwAeqX9Dt25%2F%2Bl8%3D&reserved=0


אפיס ארבייטער. די פארט אויטאריטעט באקומט נישט קיין שטייער איינקונפט, נישט פון ניו יארק סטעיט  
געלטער פאר  אדער פון ניו דזשערזי אדער פון ניו יארק סיטי. דער אגענטור נעמט צוזאם די נויטיגע 

פארבעסערן, קאנסטרוקציע, אדער איינשאפן אירע איינריכטונגען הויפטזעכליך אויף איר אייגענע  
)יעצט אנקומענדיג( בלאג,   Now Arrivingקרעדיט. פאר מער אינפארמאציע אדער פאר אפדעיטס פון די 

  .https://www.panynj.gov/blogבאזוכט ביטע 
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