
 

 

 

 

 קיצער אויסֿפיר - נוצן ערד ֿפַאר לערנען און טרַאנסּפָארטַאטיָאן שטח 59 רוט
 

  און  טרַאנסּפערטיישַאן פון ישוז  עווַאלוַאטעד און  יידענַאפייד ( לערנען  די )  לערנען ניץ  לַאנד&  טרַאנסּפָארט שטח 59 רוטע   די

  פון לויפט   ווָאס  59 רוט  פון אויסשטרעקן   מייל-4.5 די אין  ֿפַארבעסערונג ֿפַאר  רעקַאמַאנדיישַאנז צוקונֿפט און  ַאנטוויקלונג

  דעם   אין  וועג ּפַאסקַאקק  דרום צו  רַאמַאּפאָ  פון  שטָאט   און מָאנסי  שטעטל  די  דורך  מזרח ַאירמָאנט ווילידזש די   אין רָאוד  ַאירמָאנט 

  קָארידָאר  די צוזאמען  קַאנדזשעסטשַאן  און  ליינז פון  נומער, ניצט לַאנד   פון געמיש  ָאּפשיידנדיק די. ווַאלי סּפרינג  פון  דָארף 

  צו  מעטהָאדס  פון פַארשיידנקיַיט אַ   יוטַאלייזד לערנען   די. מערב   און  מזרח סעגמַאנץ  פון שטח  לערנען די   דיפערענטשיייטַאד

  קהל   פָארמַאל פיר  ַאריַינגערעכנט, עפנטלעך  אינטערעסירט און   סטייקכָאולדערז מיט קָאמוניקַאציע  וועג- צוויי אין  נעמען ָאנטייל 

  ַאוטריטש די .  סעשַאנז איין -צו -איין עווענץ און  קהל   ביי   סעשַאנז  ַארויף- קנַאל, מיטינגז טַארגעטעד , ווַארשטַאטן  ּפלַאנירונג

  און , מָאדעס  טרַאנסּפערטיישַאן  ֿפַאר באדערפענישן און  גַאּפס ,  טנָאים גיגזיסטינ וועגן   ינּפוט  עפנטלעך אלנגעזאמלט  סעשַאנז

  ַארטיריַאל  מערב -מזרח בלויז די איז  59  רוט. ישוז  די  ַאדרעס   ווָאס נוצן לַאנד   און טרַאנסּפערטיישַאן   ֿפַאר סינעריָאוז  ָאלטערנַאטיוו

  זענען  59 רוט  צו שכייניש  קהילות  די. מזרח אין ניַאקק  צו  מערב   אין  סופפערן  פון  קָאונטי רָאקלַאנד   דרום דינען  ווָאס  רָאודוויי 

  האט 59 רוט צוזאמען ַאנטוויקלונג   געשעפט  און  רעזידענטשַאל.  קָאונטי   רָאקקלַאנד  אין  גרָאוינג  פַאסטַאסט  די   פון עטלעכע

  פָארן ווָאס  סעגמַאנץ אין  סּפעציעל , קַאנדזשעסטשַאן  רעגולער  דורך  געוויזן  איז  דָאס  ווי 59 רוט  אויף  דרוק  גרָאוינג געשטעלט 

  בַאפעלקערונג די פון  ווּוקס  די   זינט. סענטערס  עקָאנָאמיש קהל   ווי געדינט טרַאדישַאנַאלי הָאבן ווָאס דערפער   און כַאמַאץ  דורך 

  צו נויט אַ  קריייטינג , קַאנדזשעסטשַאן  און ַארומפָארן  שעה רַאש   די  ַאזוי ,  ינקריסינג  זייער  זענען  געגנט דער  אין  ַאנטוויקלונג און 

 . וועג  די   פון צוקונֿפט טערמין -לַאנג   די ֿפַאר  ּפלַאן 

- ַארבעט   און-היים  פון פַארשיידנקיַיט אַ   דזשענערייט  געגנט לערנען  דעם   אין ניצט  לַאנד   רעזידענטשַאל און  געשעפט דייווערס   די

  טעגלעך פילע  ֿפַאר  59 מַארשרוט נוצן  רעזידַאנץ. ביַיזיַין פוסגייער  בַאטייטיק  אַ   מיט, מָאדעס  פַארשידן  מיט טריּפס באזירט 

  פול די   פָארן זיי  צי , ַארבעט  פון און צו  קומען  צו   59 רוט  נוצן  אויך   רעזידַאנץ.  געשעפטן   פַארשידן צו  וויזיץ און  דַארף שַאּפינג 

  און   ין מַאך ווָאס  מארקפלעצער ַארומפָארן  די .  59 רוט לעבן  ָאדער  אויף   לָאוקייטַאד  הַאלטן דורכפָאר אַ  צו פָארן  ָאדער  וויַיטקייט

  סכוירע  און מענטשן  היגע פון  מָאדע און  בַאוועגונג  און  רעגיָאנַאל  פון  געמיש  אַ   זיַיענדיק, קָאמּפלעקס   זענען געגנט  די דורך 

  צו מַארשרוט ּפַארַאלעל  אַ   ווי קַאנפיגיעריישַאן   זיין צו  רעכט . וועלָאסיּפעד און  פוסגייער, מַאשין, ויטָאבוס, טרָאק  ַאריַינגערעכנט

  ביי   ב 14 ַארויסגַאנג  און  שטח  לערנען   די פון  מזרח  נָאר  14 עקסיט  ביַי ינטערטשיינדזשיז  מיט ( 287-  איך)  287 ינטערסטַאטע

-  איך  אויף  קַאנדזשעסטשַאן פון  צייט אין רעליעף  און   שָאסיי ַאקסעס   לימיטעד   די צו  ַאקסעס   גיט אויך 59 רוט,  רָאוד  מָאנט לופט

 (. סיסטעם  טרָאווָאו  יארק שטַאט  ניו די פון  טייל  אַ ) 287

  ֿפירלייגן און  ַאריַינשריַיב די  פון  בַאטרַאכטונג דורך  דעוועלָאּפעד  זענען   טרַאנסּפערטיישַאן און  נוצן -ערד  ֿפַאר רעקַאמַאנדיישַאנז  די

,  ּפלַאנז בעל  היגע  און  קָאונטי  דורך עווַאלוַאטעד  זענען  רעקַאמַאנדיישַאנז די .  ציבור  אינטערעסירט  די   און סטייקכָאולדערז   פון

  דורך   און, באאמטע  באשטימט און  עלעקטעד   היגע מיט  דיסקוסיעס , ּפלַאנז טרַאנסּפערטיישַאן קַאונטי און  רעגיָאנַאל מיט  צוזַאמען

  ווָאס  רעקַאמַאנדיישַאנז  די פון  עטלעכע. קַאמיטי  סטירינג  ּפרויעקט די און  קַאמיטי  ַאדוויסָארי  סטירינג די  פון  בַאטרַאכטונג  די

  ַאקַאמַאדייטַאד  און  עווַאלוַאטעד  זיין  קען   ּפרַאּפָאוזַאלז ַאנטוויקלונג  צוקונֿפט וועלכע   דורך  קַאנסעּפס  ַאריַיננעמען   ימערדזשד זענען 

 . ַאסטיינַאבַאל ס  מער



 

 

 

 

,  רָאודוויי, ּפרָאסעס/  ּפלַאן  קַאמיוניטי  -  קַאטעגָאריעס  פיר  אין   דערלאנגט זענען  בַאריכט דעם  אין   רעקַאמַאנדיישַאנז  די

  ימּפלַאמענַאד)  טערמין-קורץ:  ימּפלַאמענטיישַאן די   פון ימּפלַאמַאנץ דריי   די  פון יעדער   ֿפַאר -  דורכפָאר  און פוסגייער /   וועלָאסיּפעד

  אין  ימּפלַאמענַאד)  טערמין -לַאנג און (; יָאר טען -פינף  פון פריים -צייט אַ   אין  ימּפלַאמענַאד)  טערמין  מיטל(; יָאר פינף פון צייט אַ  אין 

  מער, סַאפער   אַ   אין קָארידָאר   די  פָארעם צו  מעקַאניזַאמז  יגזיסטינג   נוצן רעקַאמַאנדיישַאנז טערמין -קורץ  די(. יאר  צען ווי   מער

  די דורך  דורכפָאר און   ריסּפַאנדערז  נויטפַאל, פַארקער וויכיקיַאלער   ֿפַאר עפעקטיווקיַיט געוואקסן  מיט סוויווע   פריַינדלעך פוסגייער

  שטודיום   דיטיילד  מער דַארפן  קען  ווָאס  ָאּפציעס  נָאך ידענטיפיצירן טערמין לַאנג   און מיטל  ֿפַאר רעקַאמַאנדיישַאנז די. קָארידָאר

  דעם  דינען ווָאס יידזשַאנסיז   טרַאנסּפערטיישַאן און   שטח  לערנען די  אין  קָאממוניטיעס .  ינסטרומענט  צו  פַאנדינג  גרעסערע  ָאדער

  אַ  וועגן  דיסקוסיעס   און קָאוָארדַאניישַאן   וויַיטער ֿפַאר  יקער  אַ   ווי רעקַאמַאנדיישַאנז  זיין און  בַאריכט דעם נוצן  קענען  קָארידָאר

 . קָארידָאר  59  רוט  די  ֿפַאר צוקונֿפט סַאסטיינַאבַאל 

 

 

 


