קאָמיוניטי ּפלאַנירונג וואַרשטאַט #4

קום און שמועס איבער די ערשט דערגייונג פון די שטודיע

ביטע באצייכנט

אייער לוח

דינסטאג  17סעפטעמבער,
( 2019י"ז אלול)
פון  7:00ביז  9:00אין די
אווענט
Ramapo Town Hall
Council Room

237 NY RT.59, Airmont, NY 10901

ביטע RSVP

די ) New York Metropolitan Transportation Council (NYMTCדאַנקט אייך ֿפאַר
ענקערע אינטוזיאַסטיק הילף צו פאָרזעונג טוישן און פאַרבעסערונגס אין די Route 59
טראַנסּפאָרטאציע קאָרידאָר .קאָמיוניטי ּפלאַנירונג וואַרשטאַט  #4וועט אנטיילן ערשט
דערגייונג און רעקאַמענדאציען ֿפאַר פאַרבעסערונגס פון  Route 59און לאַנד-נוצן באזירט
אויף אינפארמאציע אריינגעגעבן אין פריערדיקן וואַרשטאַטן ,אדארך די ּפובליק באַמערקן
צייט ,און דורך ברייט קהל אַאוטריטש .דעם קומענדיגע וואַרשטאַט וועט געבן איר אַ
געלעגנהייט צו ויספאָרשן די רעזולטאַטן פון אונדזער ערשטער דריי קאַמיוניטי ּפלאַנירונג
וואַרשטאַטן ,איי ַנטיילן באַמערקונגען און פרעגן שאלות וועגן די פינאלישע  Route 59שטח
טראַנסּפאָרטאציע לאנד-נוצן שטודעיי.
נאָך דעם פינאלישע סעפטעמבער  17וואַרשטאַט ,אַ סומע פון פיר קאָמיוניטי ּפלאַנירונג
וואַרשטאַטן וועט האָבן געווען פארנומען ,און עטלעכע "ּפאָפ-אָּפ" געשעענישן האָבן שוין
צאמגעקומן אַריבער די שטודירען געגנט ,אַלע מיט די זוך צו באקומען קהלישע אינפוט כדי צו
פירן די לעצט שטודיע באַריכט .יעדער וואַרשטאַט האט געבויט אויף דיין אַריי ַנשריי ַב צו העלפֿן
צו פארבעסערן דיין רעיונות וואס איר טראַכט וועט ֿפאַרבעסערן די קאָרידאָר .אין דערצו,
"ּפאָפ-אָּפ" געשעענישן אין פאַרשידענע קהלישע צאַמקומענס האָבן שוין געהאלטן געווארן
אין דעם שטודירען געגנט .ביטע באַזוך די ּפרויעקט וועבסייט ֿ www.Route59Study.orgפאַר
מודעות וועגן דעם שטודירען ,באַגעגעניש דערהיי ַנטיקונגען ,אָדער צו פאָרלייגן דיין געדאנקען
אָדער באַמערקונגען אויף וויאזוי צו ֿפאַרבעסערן .Route 59

ביטע לאָזט אונדז וויסן אויב איר קומט!

מיר האָפן אייך צו זען דאָרט!

מיר פארלאנגען נישט צו איי ַנשרייבן ,אָבער
מיר בעטן ווער ס’קומט צו איי ַנשרייבן
אויב מעגלעך ,אַזוי מיר קענען האָבן
גענוג פאַסילאַטייטערז צוגעגרייט צו
אַדרעסירן דיין באַמערקונגען און זאָרגען.
צו איינשרייבן ,איר קענט אונז אימעיילן
ביי ַ  RSVP@Route59Study.orgאָדער
לאָזן אונדז אַ מעסעדש ביי ַ www.
.Route59Study.org

וועגן דעם שטודירען
די געגנט אַרומרינגלען  Route 59איז אַ מישעכץ פון לאַנד ניצט ,מיט גרויס ריטעיל סענטערס
ווי אויך געשעפט און רעזידענטשיאַל שטחים און אַ באַטיי ַטיק פוסגייער ביי ַזיי ַן .די אַרומפאָרן
מאַרקפלעצער וואָס פאָרן אין און דאָרך די שטח זענען קאָמּפליציערט ,זיי ַענדיק אַ געמיש
פון לאָקאַל און רעגיאָנאַל מענטשן און סחורה וואס גיין אדאָרך באַנוצן זיך מיט פאַרשידענע
מעטאָדס אַריי ַנגערעכנט טראָקס ,באָסעס ,קאַרס ,פוסגיי ַער און ּבייציקלעך .די " Route 59שטח
טראַנסּפאָרטאַציע און לאַנד נוצן סטאַדי" וועט אידענטיפיצירן און אָּפשאַצן טראַנסּפערטאַציע
און אַנטוויקלונג פראָבלעמן און צוקונפֿט געשענישן אין די  Route 59קאָרידאָר .איר קענט
לערנען מער וועגן די " Route 59שטח טראַנסּפאָרטאַציע און לאַנד נוצן סטאַדי"* דורך ּבאַזוכן
.www.Route59Study.org

דיין קול ווערט
גערעכנט

די  NYMTCליידענט אן אלעמען וואָס נוצן  ,Route 59די 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 59און זיי ַן שכנים.

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.
* דעם ּפלאַנירונג ּפראָצעס איז געפירט דורך  NYMTCאון איז נישט אַ חלק פון די  Town of Ramapoקאָמּפרעהענסיווע ּפלאַן דערהיי ַנטיקן אַקטיוויטעטן וואס ווערן
איי ַנגעפירט אין די זעלבע ציי ַט.

