 Route 59לערנען רעקאָממענדאַטיאָנס
ביטע פאַרבינדן אונדז ֿפאַר אַ ווירטואַל עפנטלעך באריכטן באַגעגעניש
צו דיסקוטירן און קליי ַבן באַמערקונגען אויף דעם ּפלאַן לעצט באריכט
ֿפאַר די  Route 59שטח טראַנסּפאָרטאַטיאָן און ארץ נוצן לערנען .דער
ּפלאַן לעצט באריכט קענען זיין דאַונלאָודיד דורך די וויי ַטערדיק לינק:
. www.Route59Study.org
דער ּפלאַן לעצט באריכט מאכט רעקאַמאַנדיישאַנז אין די וויי ַטערדיק
געביטן:
• קהל ּפלאַן ּ /פראָסעס :לאַנד נוצן און זאָונינג אַּפראָוטשיז צו מוטיקן
ווייניקערע אָטאַמאָוטיוו טריּפס און רעדוצירן קאַנדזשעסטשאַן.
• ראָודוויי :גשמיות ימּפרווומאַנץ וואָס וואָלט רעדוצירן קאַנדזשעסטשאַן
און אַקאַמאַדייט קייפל מאָדעס פון אַרומפאָרן .

• וועלאָסיּפעד ּ /פעדעסטריאַן :ציי ַטוויי ַליק און שטענדיק Infrastructure
ימּפרווומאַנץ צו פאַרבעסערן פוסגייער זיכערקיי ַט.
• דורכפאָר :דורכפאָר דינסט און אַמענאַטיז צו ֿפאַרבעסערן די
ּפאַסאַזשיר דערפאַרונג.
מיר וועלן זיין ניצן ֿ Poll Everywhereפאַר גרינג ינטעראַקשאַן בעשאַס
יעדער סעסיע .איר וועט קענען צו קאָנטריבוטע דיין געדאנקען ניצן
אַ בלעטערער אָדער קלוג טעלעפאָנירן .ינסטראַקשאַנז וועט זיי ַן
צוגעשטעלט בעשאַס יעדער סעסיע.
ווירטואַל עפנטלעך באריכטן מיטינגז זענען סקעדזשולד אין די
וויי ַטערדיק מאל .יעדער סעסיע וועט צושטעלן די זעלבע צופרידן .אין
צוגאב NYMTC ,וועט אָננעמען באַמערקונגען דורך די ּפרויעקט
וועבזיי ַטל וויי ַטערדיק די דריי ַ סעשאַנז.

יולי  2020 ,15ביי ַ 10:00
מזרח זומער ציי ַט

יולי  2020 ,15ביי ַ 3:00
מזרח זומער ציי ַט

יולי  2020 ,16ביי ַ 18:00
מזרח זומער ציי ַט

באַגעגעניש נומער7599 354 161 :

באַגעגעניש נומער3564 022 161 :

באַגעגעניש נומער3062 401 161 :

שּפריכוואָרטRoute59 :

שּפריכוואָרטRoute59 :

שּפריכוואָרטRoute59 :

https://meetny.webex.com/meetny/
j.php?MTID=m4ee448a180a9dc
64c80de53a4e2fe167

https://meetny.webex.com/meetny/
j.php?MTID=mdf216b8a0e4d18a
7b12ab78bbe0dbb7e

https://meetny.webex.com/meetny/
j.php?MTID=m7b9af43fa795d7e
7e59e82e080433ba8

באַהעפטן דורך טעלעפאָנירן:
 US 1-844-633-8697אן שטייער
 1-518-549-0500היגע

באַהעפטן דורך טעלעפאָנירן:
 US 1-844-633-8697אן שטייער
 1-518-549-0500היגע

באַהעפטן דורך טעלעפאָנירן:
 US 1-844-633-8697אן שטייער
 1-518-549-0500היגע

צוטריט קאָד7599 354 161 :

צוטריט קאָד3564 022 161 :

צוטריט קאָד3062 401 161 :

ביטע רעגיסטרירן און לאָזן אונדז וויסן אויב איר זענט קומענדיק!

ביטע רסווּפ

רעדזשיסטריישאַנז זענען נישט פארלאנגט ,אָבער מיר פרעגן אַטענדאַנץ צו פאַרשריי ַבן ,אויב
מעגלעך ,אַזוי מיר קענען ענשור אַז אונדזער טעכנאָלאָגיע קען שטיצן אַלע ּפאַרטיסאַּפאַנץ.
א בליצבריוו ביי ַ  RSVP@Route59Study.orgאָדער לאָזן
צו רעגיסטרירן ,ביטע שיקן אונדז ַ
א אָנזאָג ביי ַ .www.Route59Study.org
אונדז ַ

די  New York Metropolitan Transportation Councilקומט נאך די אמעריקאנער מיט דיסאביליטיס אקט און פעדעראלע באגרעניצטע ענגליש פעאיגקייט אנווייזונגען .אויב
דארפט איר אקאמאדעישאן כדי אנטיילצונעמען אין דעם זיצונג ,אדער איבערזעצונג סערוויסעס אין שפאניש ,פרענטש-קריאל ,אידיש ,אדער אמעריקאנער שטום לשון,
ביטע פארבינדט זיך מיט  Andrea.Miles-Cole@dot.ny.govנישט שפעטער ווי  72שעה איידערן זיצונג.

