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  מאביל וויקענד-גאווערנער האקול אנאנסירט יערליכע אומזיסטע שניי
  

מאבילער פארער פון אינדרויסן פון די  -פארלאנג פאר רעגיסטראציע נישט אין קראפט פאר שניי
  5ביז  3סטעיט פון מערץ 

  
  מאביל וויקענד יעדעס יאר-סוף פון די ערשטע וואך אין מערץ צו זיין געווידמעט אלץ פרייע שניי 

  
  

און יעדעס יאר   –היי יאר  5ביז  3גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז אנגעהויבן פון מערץ 
וועט די ערשטע שבת און זונטאג וועלכע זענען ביידע אין מערץ זיין פריי פון אפצאל פאר אלע   –פון היינט 

די ספעציעלע וויקענד פראגראם  מאבילער פון אינדרויסן פון די סטעיט און פון קאנאדע. דורכאויס -שניי
- ווערט נאכגעלאזט די פאדערונג זיך צו רעגיסטרירן פאר פאסיג רעגיסטרירטע און אינשור׳ירטע שניי

מאביל  -מייל פון שניי 10,500סטעיט וועלכע ווילן עקספלארירן ניו יארק׳ס -מאביל ליבהאבער פון אויסער׳ן
  וועגלעך.

  
- מאביל קלובס, זענען מיר אזוי פרייליך צו באגרוסן שניי-נגען און שניי"מיט די שטיצע פון לאקאלע רעגירו

האט גאווערנער האקול  מאבילער פון אינדרויסן פון די סטיעט יעדעס יאר צו ניו יארק סטעיט טרעילס",  
מאביל וויקענד די זעלבע צייט יעדע יאר, איז עס אונזער  -"דורכן אפפערן די אומזיסטע שניי געזאגט.
ג אז מענטשן וועלן מאכן נייע פריינטשאפטן, ארויפלייגן יערליכע אויספלוגן אויף די לוח און  האפענונ

מאביל נעטווארק גיבט  -גרייכנדע שניי-פארשטערקערן די פעדערונג פון טוריסם אּפסטעיט. אונזער ווייט
  ט." פאר אונזערע באזיכער און טוריסן א געוואלדיגע געלעגנהייט צו ארומזעהן אונזער סטעי

  
מאביל פראגראם פון אינדרויסן פון די סטעיט און פון קאנאדע מוזן -אנטיילנעמער אין דעם אומזיסטן שניי

מאביל וועלכס איז רעגיסטרירט אין זייער היים סטעיט/פראווינץ און מוזן טראגן סיי -אפערירן א שניי
ע פראגראמען ווערט געפאדערט פון  וועלכע אנווענדליכע אינשורענס ווי געפאדערט. אחוץ פון די ספעציעל

מאבילער מיט ניו יארק  -סטעיט און קאנאדא צו רעגיסטרירן זייערע שניי-מאבילער פון אויסער׳ן-שניי
סטעיט בעפאר זיך ארויסלאזן אויף דער סטעיט׳ס טרעילס, פון די הודסאן וואלי צו די נארט קאנטרי ביז 

  מערב ניו יארק.
  

באשטעטיגן די  -, טוען ווידער2023, 5ביז  3מאבילעריי וויקענד, פון מערץ -ניייעריגע אומזיסטע ש-די היי
וויכטיגקייט פון טוריזם צום סטעיט און צו ארטיגע עקאנאמיעס, און ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו דער  

אינדוסטריע אויפ׳ן שפיר פון דער פאנדעמיע. ניו יארק סטעיט האט געמאכט אן אנגייענדע פארשפרעך  
מאביל טרעיל אויפהאלטונג, און אונזער ארטיגער גרענטס פראגראם ווערט פינאנצירט דורך  -ר שנייפא

מאביל רעגיסטראציע אפצאל איינקאסירט דורך דער סטעיט דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס און -שניי
ן מוניציפאלע  מאביל טרעיל אנטוויקלונג און אויסהאלטונג פָאנד. קאונטי או-דעפאזיט׳עט אין דעם שניי

מאביל קלובס לענגאויס דעם סטעיט, וועלכע טוען  - שניי 230רעגירונגען טיילן אויס די גרענטס צו בערך 



מייל פון דעזיגנירטע טרעילס   10,500אויסהאלטן און באפוצן די טרעילס. די טרעיל גרענטס שטיצן 
  מאבילער.-לענגאויס דעם סטעיט פאר דעם זיכערן פארגעניגן פון שניי

  
קאמישאנער פון די אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטאריע אפהיטונג, עריק קָאלעסייד, האט  

"עס איז נישטא קיין גרעניץ צו וואס ניו יארקער קענען אלץ איבערלעבן אריבער אונזער סטעיט,  געזאגט, 
צו שפילן אינדרויסן אין די   און יעצט זענען מיר גרייט צו אויפנעמען אפילו מער מענטשן וועלכע האבן ליב

מאביל קלובס און פאר אונזערע לאקאלע  -ווינטער צו די עמּפייער סטעיט. איך בין דאנקבאר פאר די שניי
רעגירונגען וועלכע העלפן ארויס צו אויפהאלטן די טרעילס און זיכער מאכן אז זיי זענען זיכער און גוט  

  צוגלייך." אויפגעהאלטן פאר איינוואוינער און באזיכער 
  

עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט וויצע פרעזידענט און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם, רָאס ד.  
מאביל טרעילס וועלכע אפפערן פאר  -"ניו יארק האט טויזנטע מייל פון שניילעווי, האט געזאגט, 

מיט אייגנארטיגע דרויסנדיגע  באזיכער א געוואלדיגע וועג צו זעהן די סטעיט'ס ווינטערדיגע לאנדשאפטן.
ערפארונגען, כאראקטערישע פלעצער צו איינשטיין און געשמאקע עסנווארג און געטראנקען צו ערגענצן  

מאביל וויקענד א געוואלדיגע געלעגנהייט צו פלאנירן אן  -איז אונזער אומזיסטע שניי  —יעדע אויספלוג 
  וואס ערווארט אונז אריבער גאנץ ניו יארק סטעיט."אויספלוג צו וורן א טייל פון די פראסטיגע הנאה 

  
( קאמישאנער און  Department of Motor Vehicles, DMVדעּפארטמענט ָאוו מאטאר וויהיקלס ) 

טשעיר פון די גאווערנער'ס טראפיק זיכערהייט קאמיטע, מארק דזש. פ. שרעידער, האט געזאגט,  
איז פרייליך צו האבן די מעגליכקייט דאס צו מאכן ווי גרינג עס איז נאר מעגליך פאר מענטשן   DMV"די 

עלט פאר סנָאומאוביל. אויב א  צו געניסן פון די גרויסע טרעיל סיסטעם וואס ניו יארק האט אויפגעשט
טעימה פון די טרעילס מאכט מענטשן גענוג באגייסטערט אזש זיי זאלן דאס ווילן אנהויבן טוהן אויף א  

רעגלמעסיגן פארנעם, זענען מיר גרייט, וויליג און אומשטאנד אייך צו רעגיסטרירן און גרייט מאכן אייער  
דליך אז גליטשער זאלן פארן זיכערערהייט און נישט ווען שליטן. און אוודאי איז דאס זעלבסט פארשטענ

  זיי זענען מעגליך שיכור."
  

מאביל אסָאוסיעישען עקזעקיוטיוו דירעקטארין, דזשעניפער סענף, האט  -ניו יארק סטעיט שניי
אלץ    3-5"מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול דעקלערנדיג און שטופנדיג מערץ געזאגט, 

מאביל וויקענד אין ניו יארק פאר איינוואוינער פון אינדרויסן די סטעיט. די וויקענד איז א  -שנייאומזיסטע 
וואונדערבארע געלעגנהייט פאר באזיכער פון אינדרויסן פון די סטעיט צו קומען און ארומזעהן די איבער  

  מייל פון טרעילס אין ניו יארק סטעיט." 10,000
  

די סטעיט  ך אויף די מאס שניי וואס איז געפאלן ווי אויך אנדערע פאקטארן.  טרעיל אומשטענדן ווענדן זי
שיך שפילער צו לייגן זייער זיכערהייט  -מאבילער, פישכאפער, סקיערס און שניי - פארקס אפיס ווארנט שניי

 -אלץ די וויכטיגסטע זאך און זיך אויפפירן מיט עקסטרעמע באווארענונג בעפארן ארויפגיין אויף אייז 
באדעקטע וואסערן. די אומגעווענטליך ווארעמע וועטערן וועלכע זענען פאראויס געזאגט פאר  -דער שנייא

די קומענדיגע וואך און פארבינדענע וואסער אפלויף קען צולאזן עקזיסטירנדע אייז. די דיקקייט פון אייז 
עלבע וואסער. צוליב די  קען זיין אנדערש אין יעדע וואסער; און אפילו אין אנדערע פלעצער אין די ז 

ווארעמע טעמפעראטורן וואס מיר האבן געהאט דעם ווינטער, קענען לעיקס און טייכלעך וועלכע זעהען 
באדעקטע  -אדער שניי  -אויס פארפרוירן זיין צו דין. זייט פארזיכטיג פון פאטענציאלע סכנות אונטער אייז 

פן אייז זאלן נישט גענומען ווערן אלץ א באווייז אז מאבילן אדער פיס טריט אוי- וואסערן. סימנים פון שניי
די אייז איז זיכער. מענטשן ווערן שטארק געמוטיגט נאכצוקוקן אייז אומשטענדן לאקאלערהייט און  

אויסמיידן סיטואציעס וועלכע שטעלן פאר אפילו קליינע אויסזיכטן פון סכנה. ארויסגיין אויף אייז וואס איז 
ירן צו טראגעדיע, און מיר ווילן פארזיכערן אז פארוויילער האבן הנאה בשעת'ן אויך  נישט גענוג דיק קען פ

פינאנצירטע טרעילס גייען קיינמאל נישט  -אונטערנעמען די נויטיגע באווארענונגען צו בלייבן זיכער. סטעיט
  אריבער העכער וואסערן. 



  
מאביל קלובס פאר אינפארמאציע איבער טרעיל  -קוקט נאך אויף די וועבזייטלעך פון ארטיגע שניי

מאביל זאלן  -אומשטענדן, אריינגערעכנט דער סטאטוס פון אויספוצן. מענטשן וועלכע פארן אויף א שניי
ים און זיין באקאנט מיט וויאזוי עס צו דרייווען זיכערערהייט מיט אלע באטרעפנדע געזעצן, כלל

- האט אינפארמאציע איבער שניי וועבזייטלמאביל אסָאוסיעישען - רעגולאציעס. דער ניו יארק סטעיט שניי
מאביל טרעיל נעטווָארק קען מען -מאביל קלובס. מאפעס פון דער סטעיט שניי-מאבילעריי און שניי

  .דאגעפונען אויף ניו יארק סטעיט פארקס וועבזייטל 
  

  דא. מאביל טריפס אין דעם סטעיט קען מען געפונען -פאר שניי I LOVE NYא וועגווייזער פון 
  

גיסטראציעס מוזן ווערן באנייט יערליך. די  מאביל רע-דערמאנט ניו יארקער פארער אז שניי DMVדער 
DMV מאבילער צו באנייען רעגיסטראציעס ָאנליין אויף דעם - ערלויבט פאר שנייDMV דורך  וועבזייטל ,

  $45, אבער נאר $100מאביל רעגיסטראציע קאסט  -. שנייאפיס DMVפאסט אדער פערזענליך ביי א 
  מאביל קלוב.-מאבילער איז א מיטגליד פון אן ארטיגע שניי-יאויב דער שני

  
מאביל אין ניו יארק סטעיט בעפאר אדער נאך די  -באזיכער פון אויסער ניו יארק וועלכע ווילן ניצן א שניי

  מאביל-סטעיט שניי-רעגיסטראציע פאר אויסער׳ן NYSספעציעלע פראגראמען וויקענד קענען ניצן דעם 
  DMVמאבילן. -ענען תיכף אפערירן דא זייער שנייטאגיגע רעגיסטראציע און ק-15סערוויס צו באקומען א 

  וועט ארויסשיקן א קביעות׳דיגע רעגיסטראציע דורך די פאסט. 
  

  דאוועבזייטל  CDE. באזוכט דעם parks.ny.govבאזוכט מאבילעריי, -פאר אינפארמאציע איבער שניי
  מאבילעריי אויף סטעיט שטחים.-פאר מער אינפארמאציע איבער שניי
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