
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע לאנג איילענד   80.1א גלאטע וועג פאראויס: גאווערנער האוקול אנאנסירט 
   עקסּפרעסוועי אויספלאסטערונג באנייאונג פראיעקט פארטיג בעפאר׳ן סקעדזשול

   
   צוגעיאגטע פראיעקט פארענדיגט אין גענוי זעקס חדשים, איין חודש בעפאר׳ן סקעדזשול

   
   גרויסע סאוטערן סטעיט פארקוועי פעיוומענט פראיעקט אויך פארטיג געווארן די וואך

   
לעין מייל פון סטעיט ראוד איבערגעפלאסטערט אין לאנג איילענד דאס יאר, אין סה״כ   440איבער 

      מיליאן דאלער 121.6פון 
   
ביליאן דאלערדיגע ׳ּפעיוו ַאּוער ּפָאטהָאולס׳  1פראיעקט איז מוסיף צו גאווערנער האוקול׳ס 

      פראגראם
      
   

-מיליאן דאלערדיגע ווידער 80.1גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן אז די 
סופאלק גרעניץ צו סטעיט  -ויספלאסטערונג פראיעקט אויפ׳ן לאנג איילענד עקסּפרעסוועי פון דער נעסאויא

אין סופאלק קאונטי איז יעצט פארטיג. אין אפריל, האט דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון   112רּוט 
טראנספארטאציע אנגעהויבן ארבעט אויף דעם קריטיש נייטיגן פראיעקט, וואס איז פארטיג געווארן  

נאך ארבעט האט זיך אנגעהויבן און איין  זעקס חדשים  — 20היינט צופרי, אום דאנערשטאג, אקטאבער 
דער גאווערנער האט אויך אויסגעמאלדן אז דער גרויסער אויבערפלאך  חודש בעפאר׳ן סקעדזשול. 

באנייאונג פראיעקט אויפ׳ן סאוטערן סטעיט פארקוועי אין נעסאוי און סופאלק קאונטיס וועט פארטיג ווערן  
ייל פון סטעיט ראודס לענגאויס לאנג איילענד האבן לעין מ 442דאס יאר זענען איבער  די וואך. 

    מיליאן דאלער. 121.6אין סה״כ פון   —איבערגעפלאסטערט מיט נייע אספאלט 
   

״עס קומען מער גלאטיגע ראודס מיט׳ן פארטיגן בעפאר׳ן סקעדזשול פון דעם טראנספארמירנדער 
״מיר שטעלן צו   נער האוקול געזאגט.האט גאוועראיבערפלאסטערן פראיעקט חפאר לאנג איילענדער,״  

די ארבעט היסטארישע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען צו ארבעטן אויף צו פארריכטן אונזערע  
ראודס, אויספלאסטערן אונזערע ּפאטהאולס און ליפערן די הויכע קוואליטעט, פארלעסליכע 

    אינפראסטרוקטור וואס עס קומט זיך פאר ניו יארקער.״
     

איר ערשטער ׳סטעיט ָאוו דע סטעיט׳ רעדע דאס יאר, האט גאווערנער האוקול געמאכט אינוועסטירן   אין
אין ניו יארק׳ס אינפראסטרוקטור און באקעמפן דער מכה פון ּפָאטהָאולס לענגאויס דעם סטעיט איינע פון  

א נייעם   ביליאן דאלער איבער פינף יאר. אונטער 1אירע העכסטע פריאריטעטן, באשטימענדיג 
מיליאן דאלער באשטימט געווארן פאר   500פראגראם וואס רופט זיך ׳ּפעיוו ַאּוער ּפָאטהָאולס׳, איז 

מיליאן דאלער פאר סטעיט הייוועיס. דער פראגראם, וואס איז אפיציעל אנגעהויבן   500ארטיגע גאסן און 
מיליאן דאלער  111אשטימט געווארן מיט׳ן דורכפירן דעם סטעיט בודזשעט אין אפריל, האט שוין ב

יאר, מיט נאך בקשות -לעין מייל פון סטעיט און ארטיגע ראודס דעם פינאנץ 793אויסצופלאסטערן איבער 



פאר צוריקצאל נאך אינעם צוקונפט פאר ארבעט פארענדיגט געווארן דורך ארטיגע אינסטאנצן לענגאויס 
׳, סטעיט  NY’ ׳ּפעיוו CHIPSמען ווי למשל ניו יארק. דאס איז אין צוגאב צו אנדערע סטעיט פראגרא

     טּורינג רּוטס, און אנדערע פראגראמירטע קאפיטאל פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט.
      

לעין מייל ראודס געווארן   3,700, זענען איבער 2022ביז׳ן ענדע  2021איבער׳ן סטעיט, פון אוגוסט 
     אדער זענען ערווארטעט צו ווערן איבערגעפלאסטערט.

      
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע קאמיסיאנערין מארי טערעסע דאמינגעז האט  

״אין אירע יארן סערווירנדיג סיי אלס ליוטענאנט גאווערנער און סיי אלס גאווערנער, האט קעטי   געזאגט,
האוקול גע׳דרייווט טויזנטער מייל איבער הייוועיס לענגאויס דעם סטעיט, און זי ווייסט ווי יעדע ּפָאטהָאול 

קריטיש נייטיגע אינפראסטרוקטור.  באהאלט זיך. זי ווייסט אויך די ווערד פון אינוועסטירן אין ניו יארק׳ס 
אונזערע סטעיט און קאנטראקטאר קרעפטן האבן שווער געארבעט דאס יאר אנצופילן ווי מער  

ּפָאטהָאולס וואס איז מעגליך דורך הונדערטער איבערפלאסטערונג פראיעקט, אריינגערעכנט דעם גרויסן  
ארטיג געווארן פריצייטיג און אונטער׳ן  פראיעקט אויף דעם לאנג איילענד עקסּפרעסוועי וואס איז פ

בודזשעט. מיר האבן טאקע פיל מיט וואס זיך צו שטאלצירן, האבן מיר נאך אסאך ארבעט צו טון. מיט  
אויסהאלטנדיג  —אומוואקלדיגע שטיצע פון גאווערנער האוקול, וועלן מיר דארט זיין אין פולן קראפט 

פראיעקטן און גרייט מאכן די אינפראסטרוקטור פאר ניו  אונזערע ראודס, פארטיגן אונזערע קאפיטאל 
     יארק׳ס שווערע ווינטער חדשים.״

       
    לאנג איילענד עקסּפרעסוועי

      
אויספלאסטערונג מאנשאפטן אין דער איסטבאונד ריכטונג פון דער לאנג איילענד עקסּפרעסוועי אום  

און פארגעזעצט   48אונטי ליניע נעבן עקזיט ביי דער נעסאוי און סופאלק ק 19דינסטאג, אפריל 
ארויסצורייסן די אלט אויספלאסטערונג און שטעלן נייע אספאלט לענגאויס דער לאנג איילענד 

  62( לעין, שָאולדערס און HOVאקיוּפענסי וויהיקל׳ )-עקסּפרעסוועי׳ס דריי הויפט רייזע לעינס, די ׳היי
  112ריכטונג לעינס פון סטעיט רּוט -אנגעהויבן אין די מערב ארויף/אראפ ראמפעס. ארבעט האט זיך דאין

,  20וואס פארטיג געווארן אום אקטאבער -צום נעסאוי קאונטי גרעניץ, וואס איז נאר 64ביי עקזיט 
לעין מייל אין סה״כ. די נייע, מער גלאטיגע אספאלט אויפ׳ן אויבערפלאך, וואס   286פארענדיגנדיג איבער  

גלענצדע אויבערפלאך  -והאלטן ווייניגסטנס צען יאר, נעמט אויך אריין נייע, הויךאיז ערווארטעט אנצ
     צייכענעס און רומבעל סטריפס אויף די שָאולדערס.

     
   סאוטערן סטעיט פארקוועי

     
וועט אפצייכענען דאס פארענדיגן   21גאווערנער האוקול האט אויך אויסגעמאלדן אז פרייטאג, אקטאבער 

ריטן סאוטערן סטעיט פארקוועי איבערפלאסטערונג פראיעקט במשך די לעצטע צוויי יאר, אין  פון דעם ד
די צוויי לעצטע אפטיילונגען פון דער סאוטערן סטעיט פארקוועי פארטיג     לעין מייל. 121סה״כ פון 

( אין  32)עקזיט  110( צו סטעיט רּוט 20גרענד עוועניו / באלדווין ראוד )עקזיט  —געווארן דאס יאר 
אין   41A( און די סעגטיקאס סטעיט פארקוועי )עקזיט  39)עקזיט  231נעסאוי קאונטי און סטעיט רּוט 

שָאר מאטאריסטן מיט א מער גלאטיגע רייד פאר קאמיּוט׳ען און  -וועט צושטעלן סָאוט —סופאלק קאונטי 
     רואיג ארומפארן ארום לאנג איילענד.

     
    פראיעקטן לענגאויס לאנג איילענדאנדערע גרויסע 

        
, האט גאווערנער האוקול אנאנסירט אז זעקס פון צען לאקאציעס באשטימט פאר אין אוגוסט

צוויי   איבערפלאסטערן דעם פרילינג זענען באנייט געווארן, לאנג בעפאר׳ן סקעדזשול. זינט דאן, זענען
  111אנדערע פראיעקטן פארטיג געווארן, אריינגערעכנט אן איבערפלאסטערן פראיעקט אויף סטעיט רּוט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-completion-eastbound-paving-project-long-island-expressway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SzqncQlEni1Bb8QITM%2FiBG%2BkrbCUKmG1snPWzxpRV%2F4%3D&reserved=0


צווישן לאנג איילענד עקסּפרעסוועי און סופאלק עוועניו אין דעם טאון אייסליפ, ווי אויך שאולדער 
ראוד און אושען פארקוועי  רעהאביליטירונג ארבעט אויף דער מעדאוברוק סטעיט פארקוועי צווישן מעריק 

      אין דעם טאון העמפסטעד.
      

וואס האט זיך אנגעהויבן דעם   מיליאן דאלער,  26.4צוויי אויספלאסטערונג פראיעקטן אין סה״כ פון ו
טיפקייט  -דאס ערשטע איז כולל פול . 2023, זעצן פאר ווייטער און גרייט צום פארענדיגן אין פרילינג

סאוטערן סטעיט פארקוועי ארויפגאנג און אראפגאנג ראמפעס אין סיי   55קאנקרעטע פארריכטונגען אויף 
נעסאוי און סיי סופאלק קאונטיס, און די צווייטע האט אריינגערעכנט אויבערפלאך אויספלאסטערן מיט 

צווישן דעם נעסאוי/סופאלק גרעניץ  109ף סטעיט רּוט  סיידווָאק ראמפע זיכערהייט פארבעסערונגען אוי
      אינעם טאון באבילאן. 27Aאון סטעיט רּוט  

      
מיליאן דאלערדיגע באטאן אויפריכטונג און פארריכטונג פראיעקט אונטערוועגנס   7.3אין צוגאב איז א 

( אינעם טאון  67ביז   64)עקזיטס  21און יאפהאנק עוועניו/סופאלק קאונטי רּוט  112צווישן סטעיט רּוט  
ועט די קאנקרעטע  , ו 2024ברוקהעיווען. גע׳סקעדזשיול׳ט אויף פארענדיגט צו ווערן אין פרילינג 

אויבערפלאך זיין באנייט מיט ׳דימאנט גריינדינג׳ די פעיוומענט אויף צו פאררעכטן חסרונות און ערזעצן  
    פארערגערנדע אפטיילונגען פון קאנקרעט וואו נייטיג. 

      
און פריער דאס יאר, האט גאווערנער האוקול אויסגעמאלדן דער מערסט טראנספארמירנדער פראיעקט  

אויף צוצולייגן   53איבערבוי פון עקזיט יף דער לאנג איילענד עקסּפרעסוועי אין לעצטיגע זכרון מיט׳ן או
(, פארבעסערנדיג באוועגיגקייט פאר  13)סופאלק קאונטי רּוט   אקסעס ראמפעס צו קרוקעד היל ראוד

     יטיג אונטערהייבן דער ארטיגער עקאנאמיע.מאטאריסטן און גלייכצי 
      

״דרייוו׳ען איבער ּפָאטהָאולס און געשעדיגטע    מיטגליד טעילאר דארלינג האט געזאגט,-אסעמבלי
ראודס זענען א טייערע, אומאנגענעמע ערפארונג איבעראל אבער איבערהויפט דא אויף לאנג איילענד,  

אויף אונזערע וויהיקלס צו קענען פארזארגן פאר און קעיר נעמען פון   וואו פילע פון אונז זענען אנגעוויזן 
אונזער פאמיליעס. פאר אזויפיל פון די וויילער אין מיין דיסטריקט, איז מעגליך אז דאס פארריכטן רעדער  

 און קַארס אלס רעזולטאט פון זיך אנשטויסן אין א ּפָאטהָאול מיינט אז זיי וועלן נישט האבן גענוג געלט
איך האב מיטגעטיילט   אויף צו באצאלן זייער מארטגעדזש, רענט אדער אפילו שפייזן זייערע פאמיליעס.

איראניש וויבאלד איך בין געווען ביי   — דעם מאסיוון זארג מיט גאווערנער האוקול עטליכע חדשים צוריק 
און זי האט שוין   —ּפָאטהָאול  א פייערסטאון איינצוקויפן א נייעם רעדל ווי איך האב זיך אנגעשטויסן אין א

ביליאן דאלער אין א היסטארישע ראוד ערזעצונג און   1געהאט דעם פלאן אין באוועגונג אויף אויסצוגעבן  
און סאוטערן סטעיט   LIEלעין מייל פון דעם   400אויף יעצט, זענען איבער   פארריכטונג אונטערנעמונג.

די וויילער אין מיין     .ילענד איז גאר דאנקבאר דערפארלאנג איגעווארן ערזעצט און פארראכטן, און 
דיסטריקט קאמענטירן אויף די ריזיגע פארבעסערונג אין זייער דרייוו׳ען דורכלעבעניש און די געלט אין  

זייערע קעשענעס וויבאלד זיי ווערן נישט באמבאדירט מיט די אומפאראויסגעזעענע קאסטן וועלכע זענען  
אנק אייך צו די אויסגעצייכנטע מענער און פרויען ביים  פארבינדן מיט זיך אנשטויסן אין א ּפָאטהָאול. א ד

דעפארטמענט פון טראנספארטאציע וועלכע ארבעטן אזוי שווער יעדן טאג אויף צו פארזיכערן אז מיר  
א דאנק אייך גאווערנער האוקול פאר אייער אנטשלאסנקייט און    האבן זיכערע און פארלעסליכע ראודס.

     ער מאסיווער ּפָאטהָאול פראבלעם.״דרינגענדקייט צו לייזן אונז
   

״דאס פארענדיגן דעם לאנג איילענד עקסּפרעסוועי  מיטגליד סטיוו סטערן האט געזאגט, -אסעמבלי
אויספלאסטערונג באנייאונג פראיעקט איז געוואונשענע נייעס פאר אונז אלע. אינפראסטראקטור 

אינוועסטירונגען און ראוד פאררעכטונגען זענען קריטיש וויכטיג סיי פאר אונזער ארטיגער עקאנאמיע און  
קוואליטעט. אזוי ווי לאנג איילענדער -מאטאריסטן און אונזער לעבנס סיי פאר די זיכערהייט פון אונזערע

ווייסן גאר גוט, זענען גריבער א געפארפולע און קאסטליכע טייל פון אונזערע טעגליכע רייזעס. איך  
אפלאדיר גאווערנער האוקול אויף דאס פארטיגן דעם וויכטיגן פראיעקט, באצייטנס און אונטער׳ן  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-157-million-investment-pavement-renewal-projects-long-island&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B3IuyZBI16N6x6foRI1%2FFgDAZh30r9TJdyZGcDS%2BQl0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-157-million-investment-pavement-renewal-projects-long-island&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B3IuyZBI16N6x6foRI1%2FFgDAZh30r9TJdyZGcDS%2BQl0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-construction-begin-27-million-project-improve-connectivity-long&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BS7zUQZgTCPUXlkxFi6r74%2F4LTcNzGbqX8QQ%2BCaizSg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-construction-begin-27-million-project-improve-connectivity-long&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cfbcade989d89495fd66808dab2af0753%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638018762075348979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BS7zUQZgTCPUXlkxFi6r74%2F4LTcNzGbqX8QQ%2BCaizSg%3D&reserved=0


עט גיין א ווייטן וועג צו אפהאלטן שאדנס צו אונזערע וויהיקלס און פארלייכטערן די  בודזשעט, וואס וו
 אנגעשטרענגטקייט פון אונזער קָאמיּוט אויף לאנג איילענד.״ 

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

צוויי אדער מער    עדאפלט פאר ספיד פארלעצונגען אין אן ארבעט זאון.אפצאל איז ג-שטראף  זאנעס.
ספיד פארלעצונגען אין אן ארבעט זאון קען גורם זיין דאס סוספענדירן פון דעם מענטש׳ס דרייווער  

    לייסענס.
      

אדער דאונלאד׳ט דעם   www.511NY.org, באזוכט 511פאר די לעצטע רייזע אינפארמאציע, רופט  
     מאביל עּפ. 511NYבחינם׳דיגן  

      
 NYSDOTבאזוכט  .@NYSDOTLIאון ביי   @NYSDOTאויף טוויטער ביי   NYSDOTפאלגט נאך 

     . facebook.com/NYSDOTאויף פעיסבוק ביי  
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