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Për Njoftim të Menjëhershëm: 24 nëntor 2012 

 
GUVERNATORI KUOMO (CUOMO) DHE GUVERNATORI KRISTI (CHRISTIE) NJOFTOJNE RIHAPJEN E 

SHERBIMIT TE PATH PER QENDREN BOTERORE TREGTARE (WORLD TRADE CENTER) DHE EKÇEJNXH 
PLEJS (EXCHANGE PLACE) TE HENEN 26 NENTOR 

 
 
Guvernatori Endrju M. Kuomo (Andrew M. Cuomo) dhe Guvernatori i Nju Xhërsit Kris Kristi (Chris 
Christie) njoftuan sot se shërbimi gjatë ditëve të javës i PATH-it do të rifillojë për në Manhatanin e 
Poshtëm (Lower Manhattan) përgjatë linjës së Qendrës Botërore Tregtare (World Trade Center) duke 
filluar të hënën 26 nëntor në 5 të mëngjesit. 
 
Linja e PATH-it e Qendrës Botërore Tregtare (World Trade Center) do të funksionojë të hënën deri të 
premten nga 5 të mëngjesit deri në 10 të mbrëmjes, me ndalesa në Nju Xhërsi në Njuërk (Newark), 
Herrisën (Harrison), Xhërnëll Skuer (Journal Square), Grove Street (Grove Street) dhe Eksçejnxh Plejs 
(Exchange Place) dhe në Nju Jork në Qendrën Botërore Tregtare. Hyrja për personat me pa-aftësi do të 
jetë në dispozicion në Njuërk (Newark) dhe në Qendrën Botërore Tregtare (World Trade Center). 
 
Uji i përmbytjes nga vërshimi i stuhisë së Uraganit Sendi (Sandy) kishte pushtuar stacionin e Qendrës 
Botërore të Tregtisë (World Trade Center), duke mbuluar shtratin e shinave të saj me disa këmbë ujë. 
Ekipet e Autoritetit Portual të PATH-it kanë punuar pa pushim për të hequr miliona gallonë uji nga shinat 
dhe platformat dhe gjithashtu për të ndrequr dhe zëvendësuar sistemet e dëmtuara të kalimit dhe të 
sinjaleve sa më shpejt që të jetë e mundur. 
 
Shërbimi gjatë fundjavës nuk do të jetë ende në dispozicion, për të lejuar që ekipet të vazhdojnë punën 
për riparimet e mbetura të nevojshme. Shërbimi i rivendosur për në Qendrën Botërore Tregtare (World 
Trade Center) do të jetë përveç shërbimit të PATH-it që funksionon tashmë nga Njuërk (Newark) në Nju 
Xhërsi në 33rd Street në Nju Jork. Ajo linjë funksionon shtatë ditë në javë ndërmjet orëve 5 të mëngjesit 
dhe 10 të mbrëmjes dhe përfshin ndalesa në Nju Xhërsi në stacionet në Njuërk (Newark), Herrisën 
(Harrison), Xhërnëll Skuer (Journal Square), Grove Street (Grove Street) dhe Njuport (Newport) dhe 
ndalesa në Nju Jork në 9th, 14th, 23rd dhe 33rd Street.  
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Pasi shërbimi të rifillojë në Qendrën Botërore Tregtare (World Trade Center) të hënën, shërbimi në 
linjën e 33rd Street do të rifillojë të funksionojë ndërmjet Xhërnëll Skuer (Journal Square) dhe 33rd 
Street dhe do të bëjë të gjitha ndalesat e stacioneve përfshirë Christopher Street në Manhatan 
(Manhattan). Shërbimi gjatë fundjavës në linjën Xhërnëll Skuer (Journal Square) në 33rd Street shtrihet 
për në Herrisën (Harrison) dhe Njuërk (Newark) në Nju Xhërsi. Pasagjerët me pa-aftësi kanë mundësinë 
e përdorimit të platformave në Njuërk (Newark), Xhërnël Skuer (Journal Square), Njuport (Newport) dhe 
33rd Street. Shërbimi në stacionin Hoboken, që pësoi përmbytje të paparë dhe të gjerë mbetet i 
pezulluar për shkak të faktit se pajisje vendimtare të kalimit u shkatërruan dhe nuk mund të 
shpëtoheshin. Ekipet janë duke punuar gjatë gjithë kohës për të zëvendësuar pajisjet e sinjalit dhe për të 
rivendosur komunikimet në tunele, një proces që pritet të kërkojë disa javë. 
 
Për të siguruar opsione shtesë të tranzitit në masë nga Hoboken në Manhatan (Manhattan), Autoriteti 
Portual dhe Tranziti i Nju Xhërsit janë duke përdorur një shërbim trageti nga Stacioni i Trageteve të 
Hobokenit (Hoboken Ferry Terminal). Udhëtarët e tranzitit të NJ tani do të jenë në gjendje të hipin në 
një autobus për tek Stacioni i Trageteve të Hobokenit (Hoboken Ferry Terminal) dhe pastaj të 
transferohen në një target që do t’i çojë pasagjerët në Pier 79 në 39th street në Manhatan (Manhattan). 
Pagesa është $5 dhe tragetet do të funksionojnë ndëmjet Hoboken dhe Manhatan (Manhattan) nga 6 në 
mëngjes – 10 në mëngjes dhe nga 4 pasdite – 8 pasdite, të hënën deri të premten.  
 
Autobusa falas do të sigurohen nga Pier 79 deri në qendër të Manhatanit (Manhattan). Pasagjerët që 
përdorin normalisht stacionin e Hobokenit për të shkuar në Manhatan (Manhattan) gjithashtu mund të 
zgjedhin të ecin për dhjetë minuta deri në stacionin e Njuportit (Newport) ose të shfrytëzojnë disa nga 
alternativat e trageteve dhe autobusave të tjerë. Shërbimi i tragetit për në Manhatanin e Poshtëm 
(Lower Manhattan) është i disponueshëm nga Liberty State Park dhe për në Qendrën e Manhatanit 
(Midtown Manhattan) nga Uihokën (Weehawken), Nju Xhërsi.  
 
Përveç kësaj, Traziti i NJ ka rritur numrin e autobusave me Nr. 106 nga Hoboken në Stacionin e 
Autobusave të Autoritetit Portual në të dyja drejtimet. Për informacion të azhornuar mbi shërbimin e 
PATH-it vizitoni faqen në internet të Autoritetit Portual http://www.panynj.gov/path/ dhe ndiqini ata në 
Twitter @PATHTweet.  
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