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RSVP ביטע

ביטע RSVP אויף זאגט אונז וואס איר ווילט 
אויף Route 59!. אדער, קענט איר אונז אימעיל'ן 
 RSVP@Route59Study.org אויף RSVP אייער

אונז צו לאזן וויסן אז איר וועט אנקומען.

ביטע נעמט אנטייל אינעם ערשטן פון א סעריע קאמיוניטי פלאנירונג ווארקשאפס צו 
העלפן פלאנירן דעם צוקונפט פון Route 59 אין עירמאנט, רעמעפא, און ספרינג וואלי.

די New York Metropolitan Transportation Council (NYMTC) דארף אייער הילף 
צו פלאנירן ענדערונגען און פארבעסערונגען אינעם Route 59 טראנספארטאציע 

קארידאר. אייער אנטיילנעמונג איז קריטיש וויכטיג אין דעם ערשטן ווארקשאפ ווי אויך 
אין די קומענדיגע, וואס וועלן באטראכטן דעם יעצטיגן באנוץ און פראבלעמען מיט 

Route 59. שפעטערדיגע ווארקשאפס וועלן באטראכטן לאנד באנוץ, סטריטסקעיפ, און 
טראנספארטאציע אפציעס פארן שאפן א פארזיכערטע, מאדערנע טראנספארטאציע 

קארידאר פאר רייזנדע און פאר די ארומיגע קאמיוניטיס.

פיר קאמיוניטי פלאנירונג ווארקשאפס וועלן ווערן אפגעהאלטן דורכאויס דעם פלאץ. 
יעדע ווארקשאפ וועט זיין געבויט אויף אייערע געדאנקען צו העלפן אויסארבעטן 

בייפאלן וואס איר קלערט קענען פארבעסערן דעם קארידאר. אין צוגאב, וועלן "פאפ-אפ 
איווענטס" ביי פארשידענע קאמיוניטי צוזאמענקונפטן און זיצונגען אפגעהאלטן ווערן 
אינעם פלאץ. איר קענט געבן אייערע באמערקונגען אנליין ביי זאגט אונז וויאזוי איר 

וואלט געוואלט זען Route 59 אינעם צוקונפט! 

ביטע זייט וואך צו צוקונפטיגע מעלדונגען און האלט אן אויג אויפן פראיעקט וועבזייטל 
www.Route59Study.org צו געבן אייערע געדאנקען און פאר נאך אינפארמאציע.
קאמיוניטי פלאנירונג ווארקשאפ #1 וועט ווערן אפהאלטן ביים ווילעדזש פון 

עירמאנט קאמיוניטי רום פון זיבן אזייגער אוונט ביז ניין אזייגער אוונט אום מיטוואך, 
מערץ 13, 2019.

מיר האפן אייך צו זען דארט!

וואס איז די שטודיע
דער אומגעגנט ארום Route 59 נעמט אריין א געמיש פון לאנד באנוץ, מיט גרויסע 

ריטעיל צענטערן ווי אויך קאמערציאלע און רעזידענשל ערטער און א באדייטנדע 
פוסגייער אנוועזנהייט. די טראוועל מארקעטס וואס באוועגן זיך אינערהאלב און דורך 

דעם געגנט זענען פארשידנארטיג, זייענדיג א געמיש פון ארטיגע און לאקאלע מענטשן 
און סחורה באוועגונג און מיטלען אריינגערעכנט טראק, באס, קאר, פוסגייער און ביציקל. 

די Route 59 געגנט טראנספארטאציע און לאנד באנוץ שטודיע וועט באצייכענען 
און אפשאצן טראנספארטאציע און דעוועלאפמענט פראבלעמען און צוקונפטיגע 

 Route 59 קארידאר. איר קענט געוואר ווערן מיר איבערן Route 59 פראבלעמען אינעם
.www.Route59Study.org טראנספארטאציע און לאנד באנוץ שטודיע דורכן באזוכן

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.

אייער שטימע 
מאכט אויס

NYMTC לאדנט איין די וועלכע נוצן Route 59, די וואס 
וואוינען אין און ארום דעם קארידאר, פראפערטי און 
ביזנעס אייגנטומער, קאמיוניטי גרופעס, ערוויילטע 

באאמטע, און  אנדערע פובליק פארטרעטער צו העלפן 
צושטאנד ברענגען דעם צוקונפטיגן אויסקוק פון 

Route 59 און אירע קאמיוניטיס.

http://www.Route59Study.org

