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  אויף פראיעקט אויספלאסטערונג ריכטונג-מזרח פון פארענדיגונג אנאנסירט האקול גאווערנער
 EXPRESSWAY ISLAND LONG 

  
פארענדיגט דאנערשטאג  Long Island Expresswayריכטונג -אויספלאסטערונג פון מזרח-איבער

   נאכט
  

Meadowbrook State Parkway ריכטונג -און מזרחSouthern State Parkway  אויך
  פארענדיגט

  
Southern  און ריכטונג מערב אין Expressway Island Long אויף אויספלאסטערונג באנייטע

Parkway State ענדע ביים ווערן פארענדיגט צו – צייטליך איז און –  געציהלט ריכטונג מערב אין 
  2022 פון

  
פאר  אינוועסטירונג דאלארדיגע מיליאן 157פראיעקטן אנאנסירט אין אפריל פינאנצירט דורך 

  סטעיט ראודס אין נעסאו און סופאלק קאונטי
  
   

 Long Islandגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די נייע אויספלאסטערונג אויף די 
Expressway  סופאלק גרעניץ ביז סטעיט -( פון די נעסאו495)אינטערסטעיטRoute 112   איז יעצט

אויספלאסטערונג -פארענדיגט, אפצייכענענדיג א באדייטנדע עררייכונג אין איינס פון די גרעסטע איבער
 Long Islandאויספלאסטערונג אויף די מערב ריכטונג פון די -איבער פראיעקטן אין ניו יארק סטעיט.

Expressway   איז יעצט אונטערוועגנס און צייטליך, און עס דארף צו פארענדיגט ווערן ביז די ענדע פון
   דעם יאר.

  
"מיליאנען דרייווער יעדע יאר פארלאזן זיך אויף לאנג איילענד'ס נעץ פון הייוועיס צו אנקומען צו זייערע  

אסטראקטור פראיעקטן ווי די איז טייל פון אונזער  דעסטינאציעס, און פארענדיגן קריטישע אינפר
האט גאווערנער האקול  פארפליכטונג צו העלפן פארזיכערן גלאטערע און זיכערערע רייזעס", 

"מיר זעהען עכטע רעזולטאטן פון אונזערע אינוועסטירונגען אין אויספלאסטערונג פראיעקטן דא   געזאגט.
  יכטיגע ארבעט וועט פארזעצן אויף ראודס, גרויסע און קליינע." און אריבער ניו יארק סטעיט, און די וו 

  
Long  די אויף ארבעט אויספלאסטערונג פון נאכט  לעצטע די אפגעצייכנט האט נאכט דאנערשטאג

Expressway Island , נייע אריינלייגן און פעך נייע  גיסן ראודס, די אויסקראצן די  פון שליסונג די מיט  
  אויף ליניע. די פון  אראפ פארן זיי  אויב ציטערן  קארן די מאכן צו קריצן  און שטריכן פעך רעפלעקטיווע  גאר

  איז און יולי  אין אנגעהויבן ארבעט ענליכע זיך האט  ריכטונג מערב די  אין Expressway Island Long די
  פארענדיגט. דריטל א כמעט
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מיילן אין לענג פון ראוד ליניעס פון סטעיט   300מיט די היינטיגע אנאנס, דעקט יעצט די פעך מער פון  
הייוועיס אריבער לאנג איילענד, נאכפאלגנדיג פראיעקטן וועלכע האבן זיך אנגעהויבן פריער דעם יאר  

, די  Southern State Parkway, די Long Island Expresswayאויף הויפט טיילן פון די 
Meadowbrook State Parkway  אנאנסירטאון עטליכע אנדערע ראודס. די פראיעקטן וועלכע זענען  

מיליאן דאלאר פארגרינגערן   157געווארן דעם פארגאנגענעם אפריל און אנגעקומען צו א סך הכל פון 
  שוין יעצט צו פארן און פארבעסערן די באוועגונג פאר דרייווער אין נעסאו און סופָאלק קאונטיס

  
State Southern   די לענגאויס פעך  די  פון באנייאונג דאס איז ברעגע,  דרום איילענד'ס לאנג אויף

Parkway די צווישן  ריכטונג מזרח אין  Road Avenue/Baldwin Grand און קאונטי נעסאו אין  עקזיט  
110 Route זיך האט ארבעט די  און 19 אוגוסט פרייטאג, אום  געווארן פארענדיגט קאונטי סופאלק אין  

   ריכטונג. מערב די אין ליניעס  די אויף וואך די אנגעהויבן
  

  איז Parkway State Meadowbrook די  פון ריכטונגען ביידע אין אויספלאסטערונג-איבער דאס
  שאלדער גראזיגע די פון  פאררעכטנוגען די און וואך, סוף דעי  מעמאריעל די בעפאר  געווארן פארענדיגט

   טאון. העמּפסטעד אין Parkway Ocean און  Road Merrick צווישן אן ווייטער גייט
  

  און Expressway Island Long , Parkway State Southern  די אויף  ארבעט גרויסע
Parkway State Meadowbrook די ביז פארענדיגט זיין  וועט  און פארנעם צייטליכן א אויף  אן  גייט  

  ארבעט אויספלאסטערונג איילענד לאנג די פון פראצענט 60 פון מער זענען פאקט,  אין יאר.  פונעם ענדע
  די דורכאויס געווארן  פארענדיגט שוין  יאר דעם  פריער   גאווערנער די דורך געווארן אנאנסירט איז וואס

  חודשים.  זומער און פרילינג
  

   אריין: רעכענען פלעצער פארענדיגטע אנדערע
• Southern State Parkway  צווישן סטעיטRoute 231   און דיSagtikos State Parkway   אין

Suffolk County;   
• 25A Route State  צווישן  Road Lawrence 25  און Route State טַאון; סמיטטַאון אין   
• 114 Route State  צווישן  Path Hands Stephen די  און Island Shelter  שיף פערי דרום  

  טאון; העמּפטאן איסט און ווילעדזש  העיווען נָארט ווילעדזש, הַארבָאר סעג אין טערמינאל
• Road Service North Highway Sunrise צווישן Road Udall און Road Manor  אייסליּפ אין  

  טאון;
• Road Service South Highway Sunrise  צווישן  Road Udall און Avenue Malts אין  

  טאון.  אייסליּפ
  

   צוגאב: אין
  

  אייסליּפ אין Expressway Island Long די און Avenue Suffolk  צווישן Route 111 סטעיט •
  סעפטעמבער; אין  ווערן פארענדיגט  צו ערווארטעט  איז טאון

 יעצט  פארבעסערונגען זיכערהייט ראמפע סיידוואלק זענען Route 109 סטעיט אויף •
  מיט טאון בעבילאן אין 27A Route סטעיט  און גרעניץ  Nassau/Suffolk די צווישן  אונטערוועגנס
   .2023 פון  ענדע  די ביז פלאנירט  פעך פון  באנייאונג אריינרעכענענדיג פארענדיגונג פולשטענדיגע

   
(  Department of Transportation, DOTניו יארק סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט ) 

"א דאנק גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט קאמישאנער מערי טעריזע דאמינגעז האט געזאגט, 
צו אינוועסטירן אין אונזער טראנספארטאציע אינפראסטראקטור, זעצן מיר פאר צו דורכפירן  

סטראטעגישע אינוועסטירונגען ווי דאס איבערמאכן די   טראנספארמאטיווע פראיעקטן פאר ניו יארקער.
בינדונג צווישן ערטער און אויף די קוואליטעט פון  אויספלאסטערונג פון ראודס העלפט היטן אויף פאר
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לעבן פאר אונזערע קאמיוניטיס און זענען קריטיש וויכטיג אין אונזער מיסיע צו שאפן א פארלעסליכע און  
  שטאנדהאפטיגע טראנספארטאציע סיסטעם." 

  
עצט פון א גלאטע  "דרייווער געניסן יאסעמבלי מיטגליד דזשָאוסעף ּפ. דע סטעפַאנָאו האט געזאגט, 

רייזע אריבער סופאלק א דאנק דעם וואס יעדער איז זיך צוזאמגעקומען צו דורכפירן די ארבעט. סטעיט  
ראודס זענען גאר וויכטיג פאר אונזער עקאנאמיע און קוואליטעט פון לעבן, און איך בין פרייליך צו זעהן אז  

  י." זיי באקומען די אויפמערקזאמקייט וואס עס קומט זיך זי
  

"זיי האבן געזאגט אז עס איז אוממעגליך, אבער  אסעמבלי מיטגליד דאגלעס מ. סמיט האט געזאגט,  
איך בין פרייליך זיך צו אנשליסן מיט די גאווערנער און מיינע קאלעגן אין די  מיר האבן דאס געטוהן. 

קוואליטעט ארבעט און די שנעלקייט פון א גוטע ארבעט. אזוי ווי די  -סטעיט רעגירונג צו אויסלויבן די הויכע
  ארבעט איז פארטיג אין די מזרח ריכטונג און די מערב ריכטונג זייט דערנענטערט זיך צו ווערן 

האט קיינמאל נישט  Long Island Expresswayפארענדיגט, זענען ניו יארקער איינשטימיג: די 
  אויסגעקוקט בעסער!" 

  
'טע אסעמבלי דיסטריקט,  12שניידט דורך די  LIE"די אסעמבלי מיטגלידערין קיט ברַאון האט געזאגט, 

פארן פארשנעלערן דעם אויספלאסטערונג   DOTאון דערפאר זענען מיר אזוי דאנקבאר פאר די 
  פראיעקט וואס האט אזוי שטארק אויסגעפעהלט. די פעך קוקט אויס געוואלדיג!" 

  
גונג פון די  "די פארשנעלערטע פארענדיאסעמבלי מיטגליד סטיוו סטערן האט געזאגט, 

איז   Long Island Expresswayאיבערגעמאכטע אויספלאסטערונג אויף די מזרח ריכטונג פון די  
פרייליכע נייעס פאר האנטינגטאן איינוואוינער און א ווכיטיגע טריט צו אדרעסירן ארטיגע  

ווערנער'ס סטעיט לעגיסלאטור און די גא ארבעטנדיג צוזאמען, האבן די אינפראסטראקטור פראבלעמען.
מיר וועלן   אפיס געלייגט דאס אדרעסירן די קוואליטעט פון לעבן אנגעלעגנהייטן אלץ הויפט פריאריטעט.

פארזעצן זיך צו קאנצעטרירן אויפן פאררעכטן אונזערע געסער און בריקן צו פארזיכערן פובליק  
  זיכערהייט." 

  
  ארבעט אין פאראנטווארטליכערהייט  דרייוון און  פאראויס  פון  פלאנירן צו  ערמוטיגט ווערן דרייווערס

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

  סָאסּפענדעד. ווערן זאל לייסענס דרייווער'ס מענטשן'ס
  

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

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

  .Facebook.com/NYSDOTפעיסבוק ביי 
  

###  
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