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פון 7:00 ביז 9:00 אין די אווענט

Ramapo Town Hall  
Town Council Chambers 

237 NY RT. 59, Airmont, NY 10901

RSVP ביטע
ביטע לאָזט אונדז וויסן אויב איר קומט!

מיר פארלאנגען נישט צו אייַנשרייבן, אָבער מיר 
בעטן ווער ס’קומט צו אייַנשרייבן אויב מעגלעך, 

אַזוי מיר קענען האָבן גענוג פאַסילאַטייטערז 
צוגעגרייט צו אַדרעסירן דיין באַמערקונגען און 

זאָרגען. צו איינשרייבן, איר קענט אונז אימעיילן 
בייַ RSVP@Route59Study.org אָדער לאָזן 

.www.Route59Study.org ַאונדז אַ מעסעדש ביי

די New York Metropolitan Transportation Council קומט 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.gov נישט שפעטער ווי 72 שעה איידערן זיצונג.

* דעם ּפלַאנירונג ּפרָאצעס איז געפירט דורך NYMTC און איז נישט ַא חלק  פון די Town of Ramapo קָאמּפרעהענסיווע ּפלַאן דערהייַנטיקן ַאקטיוויטעטן וואס ווערן 
אייַנגעפירט אין די זעלבע צייַט.

קָאמיוניטי ּפלַאנירונג ווַארשטַאט #2

דיין קול ווערט 
גערעכנט

די NYMTC ליידענט אן אלעמען וואָס נוצן Route 59, די וואָס 
לעבן אין און אַרום די קאָרידאָר, בעלי-בתים פון פאַרמאָג און 

געשעפט, קהילהשע גרוּפעס, עלעקטעד באאַמטע, און אנדערע 
ציבור פאָרטרייטערס צו העלפן אַנטוויקלען די צוקונפֿט זעאונג 

פון Route 59 און זייַן שכנים.

ביטע נעם אייַנטייל מיט אונז אין די צווייַטע אין אַ סעריע פון פיר קאָמיוניטי ּפלאַנירונג 
  Airmont, Ramapo, אין Route 59 וואַרשטאַטן צו העלפן ּפלאַנירען די צוקונפֿט פון

.Spring Valley און  Monsey

די New York Metropolitan Transportation Council (NYMTC) זוכט דיין הילף אין 
פָארזעונג טוישן און פַארבעסערונגס אין די Route 59 טרַאנסּפָארטאציע קָארידָאר. 
קאָמיוניטי ּפלאַנירונג וואַרשטאַט #2 וועט זוכן רעיונות וועגען פאַרשידענע מהלכים צו 
אַדרעסירען שווערקייַטן אין טראַנסּפערטיישאַן און ערד נוצן וואס זענען אידענטיפיצירט 
געווארן דורך די אָריגינעלע קאנטאַקטען מיט די קהילה. די קומענדיג וואַרשטאַט וועט 
 ויספָארשן לַאנד נוצן, גַאס-לַאנדשַאפט, און טרַאנסּפָארטאציע ּפרעצעדענץ, און וואס 

איר האלטן וויַאזוי די זַאכן קען זיין געווענדט אין די Route 59 קָארידָאר.

א סה"כ פון פיר קאָמיוניטי ּפלאַנירונג וואַרשטאַטן זענען געהאלטן איבער דעם שטודירען 
געגנט. יעדער ווַארשטַאט וועט בויען אויף דייַן ַארייַנשרייַב צו העלפן אויסשַארפן 

געדאַנקען וואָס איר טראַכטס וועט ֿפאַרבעסערן די קאָרידאָר. אין דערצו, "ּפאָפ-אָּפ" 
געשעענישן אין פאַרשידענע קהלישע צאַמקומענס זענען געהאלטן אין דעם שטודירען 
געגנט. ביטע באַזוך די ּפרויעקט וועבסייט www.Route59Study.org ֿפאַר מודעות וועגן 
דעם שטודירען, באַגעגעניש דערהייַנטיקונגען, אָדער צו פאָרלייגן דיין געדאנקען אָדער 

.Route59 באַמערקונגען אויף וויאזוי צו ֿפאַרבעסערן

מיר האָפן אייך  צו זען דאָרט!

וועגן דעם שטודירען
די געגנט ַארומרינגלען Route 59 איז ַא מישעכץ פון לַאנד ניצט, מיט גרויס ריטעיל 

סענטערס ווי אויך געשעפט און רעזידענטשיאַל שטחים און אַ באַטייַטיק פוסגייער בייַזייַן. 
די ַארומפָארן מַארקפלעצער ווָאס פָארן אין און דָארך די שטח זענען קָאמּפליציערט, 

זייַענדיק ַא געמיש פון לָאקַאל און רעגיָאנַאל מענטשן און סחורה וואס גיין אדָארך 
באַנוצן זיך מיט פאַרשידענע מעטאָדס אַרייַנגערעכנט טראָקס, באָסעס, קאַרס, פוסגייַער 

און ּבייציקלעך. די "Route 59 שטח טרַאנסּפָארטַאציע און לַאנד נוצן סטַאדי" וועט 
אידענטיפיצירן און אָּפשאַצן טראַנסּפערטאַציע און אַנטוויקלונג פראָבלעמן און צוקונֿפט 
געשענישן אין די Route 59 קאָרידאָר. איר קענט לערנען מער וועגן די "Route 59 שטח 

.www.Route59Study.org טראַנסּפאָרטאַציע און לאַנד נוצן סטאַדי"* דורך ּבאַזוכן

 ביטע באצייכנט 
אייער לוח


