
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   11/9/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלארדיגער פראיעקט צו ערזעצן  11.8גאווערנער האוקול אנאנסירט פארענדיגונג פון 
 בריק אין יוטיקע סיטי   8סטעיט רּוט 

  
וועט פארמערן זיכערהייט און   12און  5נייע בריק אויף אייזענע זיילן העכער סטעיט רּוט 

פארגרינגערן באוועגונג לענגאויס וויכטיגע וועג, פארבינדנדיג יוטיקע מיט ניו הַארטפָארד טאון אין 
 אניידע קאונטי  

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די עיקר קאנסטרוקציע איז פארענדיגט געווארן אויף א  
העכער סטעיט   8מיליאן דאלארדיגער פראיעקט צו ערזעצן די בריק וואס פירט אריבער סטעיט רּוט  11.8

וואס איז געבויט   אין יוטיקע סיטי. דער פראיעקט האט ערזעצט די פאריגע סטרוקטור 12און   5רּוטס 
גירדער( וואס וועט פארמערן די  -מיט א מאדערנע בריק פון אייזענע זיילן )מולטי 1960געווארן אין 

זיכערהייט און פארגרינגערן דאס באוועגונג אריבער א הויפט וועג וואס פארבינדט יוטיקע מיט ניו  
שן און סחורות אין אניידע קאונטי און  הַארטפארד סיטי, זייענדיג א קריטישע ראוד פאר די פלוס פון מענט

איז א הויפט וועג וואס שטיצט עטליכע לאקאלע ביזנעסער און  8אין די גאנצע מאוהאק וואלי. סטעיט רּוט  
ריטעיל צענטערן, און עס ווערט אפט גענוצט דורך דרייווערס וועלכע ווילן אנקומען צו די סאוטערן טיער,  

 סטעיט טרּווועי.  עדירַאנדעק בערג און ניו יארק 
  

"ניו יארק סטעיט נעמט אונטער אנטשלאסענע שריט צו טראנספארמירן אונזער אינפראסטרוקטור און זיך  
צו אויסמשל'ן פונדאסניי וואס א מאדערנע טראנספארטאציע סיסטעם מיינט פאר די מאוהאק וואלי",  

וועג אין יוטיקע וועלן   8עיט רּוט  "די פארבעסערונגען לענגאויס די סט האט גאווערנער האקול געזאגט.
פארגרינגערן פאר מענטשן און סחורות צו אנקומען וואו זיי דארפן גיין זיכערערהייט און מיט מינימאלע 

 פארשפעטיגונגען."  
  

האט געבויט א נייע בריק מיט איין   2021דער פראיעקט וואס איז אנגעהויבן געווארן אין פרילינג פון  
פיס    2כמעט  —אינטשעס הייעך פון אונטן  3פיס און   16נמיטן פון די לענג, מיט אונטערשטע זייל אי

העכער פון די אלטע סטרוקטור. דער פראיעקט האט אויך איבערגעמאכט די אויספלאסטערונג פון די  
און   נעבן די בריק. נייע שילדן 12און  5, און אזוי אויך טיילן פון רּוטס 8ראמפעס ארויף און אראפ פון רּוט 

באלייכטונגען זענען אויך אינסטאלירט געווארן. כאטש די עיקר קאנסטרוקציע איז שוין פארענדיגט  
געווארן, ווערט נאך קלענערע ארבעט געמאכט אויפן ארט, און דרייווערס זאלן ערווארטן צייטווייליגע  

 וואכן.  ליניע פארשפארונגען אין ביידע ריכטונגען פון די גאס דורכאויס די קומענדיגע
  

דאס צוריק עפענען די אינטערטשעינדזש וועט פארגרינגערן פאר לאקאלע דרייווערס צו פארן צו  
פונקט אין צייט צו גיין   —(  5A)סטעיט רּוט  Commercial Driveדערנעבנדע ריטעיל צענטערן לענגאויס 
זענען אויך טייל פון א וויכטיגע וועג פאר סחורות   12און   8,  5שאּפינג אין די האלידעיס. סטעיט רּוטס 

,  Chobaniפאר די מאוהאק וואלי וואס העלפט שטיצן עטליכע ארטיגע ביזנעסער, אריינרעכענענדיג 
Fed Ex  אוןUPS  . 



 

 

  
בריק פראיעקט בויט אויף די הצלחה פון לעצטיגע ניו יארק סטעיט   8ט פארענדיגונג פון די סטעיט רּו

זיכערהייט   5Sטראנספארטאציע דעּפארטמענט פראיעקטן אין יוטיקע סיטי, אריינרעכענענדיג די רּוט 
פיסגייער וועג פראיעקט אין יוטיקע סיטי.    Bagg's Square-Harbor Pointפארמערונג פראיעקט און די 

ע פראיעקטן האבן געדינט די צוועק צו שטיצן די עקאנאמישע אויפלעבונג פון יוטיקע'ס  די קאנסטרוקצי
שטאטישע צענטער, צושטעלנדיג אן אטראקטיווע נייע אריינגאנג צו די קאמיויניטי, פארגרינגערטע  

 באוועגונג פאר ביציקליסטן, פיסגייער און קאר דרייווערס און פארשטערקערטע פובליק געזונטהייט.  
  

ניו יארק סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער, מערי טעריזע דָאמינגעז, האט 
"די פארענדיגונג פון דעם בריק ערזעצונג פראיעקט איז נאך א גרויסע טריט פאראויס פאר  געזאגט, 

רן צו פארן  וועט פארגרינגע  8יוטיקע סיטי און די גאנצע מאוהאק וואלי. די נייע בריק לענגאויס סטעיט רּוט 
און העלפן פארבינדן קאמיוניטיס דורכאויס די מאוהאק וואלי, ווידעראמאל ארויסווייזנדיג די  

טראנספארטאציע דעּפארטמענט'ס איבערגעגעבנקייט צו בויען א מער שטאנדהאפטיגע  
 טראנספארטאציע נעטווארק וואס קומט נאך די באדערפענישן פון אלע ניו יארקער." 

  
"פאר צו לאנג איז די וועג וואס פארבינדט יוטיקע און ניו  שּומער האט געזאגט,  סענאטאר טשאק

הַארטפארד געזיצן אין חורבות, אבער א דאנק די פעדעראלע דאלארן וואס איך האב פארזיכערט פאר ניו  
  יארק דורך אינפראסטרוקטור געזעצן און קאוויד הילף געלטער, האט די מאוהאק וואלי יעצט די מאדערנע

וועג אריין צו יוטיקע'ס שטאטישע צענטער וואס קומט זיך איר שוין פון לאנג. פון די עדירַאנדעק באנק 
צענטער ביז די נייע רעסטוראנטן און אּפארטמענטס וועלכע שפראצן ארויס אריבער די שטאטישע  

ו האבן געהאלפן  איז עס א באגייסטערנדע צייט פאר יוטיקע סיטי, און איך בין שטאלץ אונז צ —צענטער 
 בויען א בריק צו א ליכטיגערע צוקונפט." 

  
"עס איז מיר א פארגעניגן צו זעהן אז די עיקר  סטעיט סענאטאר דזשָאוסעף א. גריפָאו האט געזאגט, 

בריק אין יוטיקע סיטי איז פארענדיגט געווארן. די נייע בריק   8קאנסטרוקציע צו ערזעצן די סטעיט רּוט 
ן באוועגונג, פארמערן זיכערהייט, בעסער פארבינדן געגנטער און העלפן טרייבן  וועט פארגרינגער

 עקאנאמישע געלעגנהייטן אין די ראיאן." 
  

"מיר זענען גאר באגייסטערט צו זעהן דעם  אסעמבלי מיטגלידערין מעריען בָאטענשָאן האט געזאגט, 
ענדיגט. אזוי ווי מיר זעהען נייע  וויכטיגן אינפראסטרוקטור פארבעסערונג פראיעקט ווערנדיג פאר

די מאוהאק וואלי ראיאן, איז עס  – און פארזעצנדיג צו וואקסן אין  –ביזנעסער זיך אריינציהענדיג אין  
 וויכטיג צו האבן זיכערע, מאדערנע און צוגענגליכע רּוטס וואו צו פארן."  

  
טעטע פארענדיגונג פון די בריק  "די לאנג ערוואראסעמבלי מיטגליד ברייען ד. מילער האט געזאגט, 

  11.8איז א פרייליכע געשעעניש. דער  12און   5העכער סטעיט רּוטס  8וואס פירט אריבער סטעיט רּוט 
מיליאן דאלארדיגער אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג אין די ניו הַארטפארד און יוטיקע געגנט מיינט אזוי  

אין די געגנט. עס איז אויך א פארנומענע ראוד וואס   פיל פאר איינוואוינער, ביזנעסער און האנדל
פארבינדט דרייווערס וועלכע פארן קיין צפון צו די עדירַאנדעק בערג, דרום צו די סאוטערן טיער און די  

וועלכע גייען אריין אדער קומען אראפ פון די ניו יארק סטעיט טרּווועי. אינוועסטירונג אין אונזער  
אר וויכטיג פאר אנגייענדע עקאנאמישע וואוקס אין די געגנט, און אזוי אויך צו  אינפראסטרוקטור איז ג

פארבעסערן צוטריט צו סערוויסעס פאר איינוואוינער און פארבעסערן די אלגעמיינע זיכערהייט פאר  
דרייווערס. איך באדאנק די ניו יארק סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט פאר זייער ארבעט אויף  

 עקט."  דעם פראי
  

"עס איז מיר א אניידע קאונטי עקזעקיוטיוו ענטאני דזש. ּפיסענטע דזשּוניאר האט געזאגט, 
בריק פראיעקט איז פארענדיגט און אז זיכערערע און מער ווירקזאמע   8פארגעניגן אז די סטעיט רּוט 



 

 

גן. די ראוד העכער  פארנומענע ווע-רייזעס זענען יעצט מעגליך אין איינס פון אניידע קאונטי'ס מערסט
וואס פארבינדט יוטיקע און ניו הַארטפארד איז א קריטישע וועג פאר איינוואוינער   5און  12סטעיט רּוטס 

און באזיכער פון די ראיאן. עס פארבינדט טויזנטע דרייווערס צו הויפט ביזנעסער און סערוויסעס יעדן  
 ארבעט עס צו ברענגען צו א נייע סטאנדארט." פאר די געוואלדיגע  NYS DOTטאג, און איך באדאנק די 

  
נויטיגע  -"דאס איז א גארניו הַארטפארד טאון סוּפערווייזאר, ּפאול א. מישיָאון, האט געזאגט, 
עס איז נישט נאר קריטיש פאר די  אינפראסטרוקטור פארבעסערונג פאר א הויפט רּוט אין אונזער געגנט. 

צוקונפט פון אונזערע אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען, נאר עס ברענגט אויך זיכערהייט פאר אונזערע  
 איינוואוינער און פאר די באזיכער פון אונזער טַאון."  

  
  8ט רּוט  "מיט די פאררעכטונג פון די סטעייוטיקע סיטי מעיאר ראבערט מ. ּפַאלמיערי האט געזאגט, 

בריק, זעצן מיר פאר צו פארבינדן אונזערע קאמיוניטיס און בויען א שטערקערטע אינפראסטרוקטור צו  
אונטערהאלטן די פרעצעדענטלאזע וואוקס וואס מיר זעהען אין יוטיקע סיטי. מיט אונזערע שותפים אין  

און מיר שאפן שיין באצאלטע סטעיט רעגירונג, מאכן מיר אונזער סיטי זיכערער און מער שטאנדהאפטיג, 
דזשאבס אין די פראצעדור. איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פארן פארזעצן צו אינוועסטירן אין  

אונזער געגנט, און איך קוק ארויס צו פארזעצן צו בויען א בעסערע, שטערקערע ניו יארק און א בעסערע,  
 שטערקערע יוטיקע."  

  
, באזוכט  511אציע איבער טראפיק און רייזע אומשטענדן, רופט  צו טרעפן די לעצטע אינפארמ

www.511NY.org  511אדער דַאונלָאודט די אומזיסטעNY   טעלעפאן עּפ. די אנליין סיסטעם און די
טעלעפאן עּפ האבן אויף זיך א סטעיט ראוד מאפע, אנווייזנדיג וועלכע ראודס האבן יעצט שניי און וואו די  

 אומשטענדן זענען נארמאל. 
  

ביי   Facebook. טרעפט אונז אויף Twitter :@NYSDOTאויף  DOTפַאלָאוט די ניו יארק סטעיט 
facebook.com/NYSDOT . 

  
  ### 
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