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 2013, 15 מײ פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

לע פאנדן צו אנטשעדיגן $ מיליאן אין פעדערא20איבער  ) קירעװעטCUOMOקואמא (גאװערנאר 

 ) אױפרױמען קאסטןSANDYסופערשטורעם סענדי ( ארלאקאלן פ

 

געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט צוגעשטעלט  הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

ר כדי זײ צו אנטשעדיגן פא) Sandy( סענדימיליאן פאר געגנטער אפעקטירט פון סופערשטורעם  20$איבער 

טעטיגטע פאנדן רעכענען באש- FEMAװאס ערהאלטן די דאזיגע  לאקאלןדי  . נאכ'ן שטורעם סטןקא אױפרױמען

; װילעדזש אװ װעסטבערי ) קאונטיNassau( נאסאו), Village of Freeportארײן׃ די װילעדזש אװ פריפארט (

)Village of Westbury(, נאסאו )Nassauטאון אװ אױסטער בעי () קאונטי ;Town of Oyster Bay,( נאסאו )Nassau (

סיטי ; ) קאונטיWestchester( װעסטשעסטער פון געזונטהײט;מענט רטדעפא ) קאונטיSuffolkסאפאלק (; קאונטי

; און דער ניו יארק סיטי דערפארטמענט ) קאונטיWestchester( װעסטשעסטער, )City of Yonkersנקערס (אװ יא

 .  ציעפון טראנספארטא

 

זײטיגן רעאגירן און באצו שנעל איז געװען קריטיש װיכטיג  )Sandy( סענדיון אין יעדע קאמיוניטי אפעקטירט פ"

האט ", רא דירעקטע געפאאין געזונטהײט און זיכערהײט  געשטעלט האטס װארג ברוכװאאנגעמאכטע -שטורעם

ן ), די לאוער האדסאLong Islandנג אײלענד (יטעטן דורכאױס לאלמוניציפא.  "געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר

טען ניו יארק סיטי געגנט האבן געדארפט האנדלען שנעל, ), און דעם מעטראפאליLower Hudson Valleyװעלי (

צופרידן צו קענען בין איך  משנעלסטן. ון אױפשטעלן זײערע קאמיוניטיס װי אא ,ברוכװארג שטורעם נדיגזײטיגבא

אנגײענדע  ן מיט דיסטן און העלפזײערע קאכדי צו אנטשעדיגן לן צוריק צו די דאזיגע לאקאקירעװען פאנדן 

  ".שטרענגונגעןנרעקאװערי א

 

גענטור'ס העכסטע אאיז אונזער  )Sandy( סענדיסופערשטורעם "צוריק אױפשטעלן קאמיוניטיס געשעדיגט דורך 

פריאריטעט, און די דאזיגע פובליק אסיסטענס אנטשעדיגונג פאנדן װעלן העלפן יעדע אײנע פון די אפעקטירטע 

קאמישאנער פון די אפטײלונג פון  NYSר," האט געזאגט צובױען שנעלער און שטערקעאױפ קאמיוניטיס זיך צוריק

) Division of Homeland Security and Emergency Servicesהײמלאנד זיכערהײט און עמערדזשענסי סערװיסעס (

 ).Jerome M. Hauerדזשעראום עם. האוער (

 

ארטעטע צוקונפטיגע די ארױסגעבונג פון די דאזיגע פעדעראלע פאנדן איז טײל פון אנגײענדע און ערװ

אנטשעדיגונגען װאס דער סטעיט װעט אדמיניסטרירן און צאלן פאר די אפעקטירטע מוניציפאליטעטן.  

מוניציפאליטעטן װערן אנטשעדיגט באזירט אױף א רײע פרױעקטן װאס רעכענען ארײן קאנסטראקשאן און 

טיװאציעס, עװאקואציעס, אינספעקציעס, אק EOCדעמאלישאן, באזײטיגונג פון זאמד און פלאנצונגען ברוכװארג, 

) STEPפארריכטונגען און רעסטאװראציע, און די שעלטערינג און טעמפארערי עסענשאל פאוער ( ITעמערדזשענסי 

פארפליכטעט די  FEMA װי נארפראגראם.  דער סטעיט װעט פארזעצן צו מאכן די דאזיגע אנטשעדיגונג צאלונגען 

 פאנדן.
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 ) קאונטיNassau), נאסאו (Village of Freeportװילעדזש אװ פריפארט (

 

 אלס $1,835,311ערהאלט , ) קאונטיNassau( ), נאסאוVillage of Freeportװילעדזש אװ פריפארט (די 

די .  )Sandy( סענדיאנטשעדיגונג פון קאסטן געקראגן דורך די װילעדזש נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם 

װאסערן, שטארקע רעגנס ונג צפארפלײ שטראמנדע) האט געליטן פון Village of Freeportװילעדזש אװ פריפארט (

הײמען,  4,000רײנגערעכנט איבער פראצענט פון די װילעדזש, א 40און װינטן, װאס האבן פארפלײצט איבער 

װעלכע  ,לענטס, שטורעם דרעינס, א.א.װ.)ראסטרוקטור פאסיליטיס (צ.ב.ש. פאוער פביזנעסער, און קריטישע אינפ

ך רעכט־פון־דורכגאנג ברוכװארג איז אידענטיפיצירט געװארן נא.  די טיףפוס  8לײצט געװארן ביז צו זענען פארפ

ון פשטײנדיג .  שטורעם ברוכװארג געטראגן פון װאסער, באלאנדסלײדעס און לישטורעם כװא )Sandy'ס (סענדי

רג פון , קארס און ברוכװאד אפלײענסעסגרױסע הױזגעזינאון  בײמער, צװײגן, שטורעם־געשעדיגטע מעבל

רדן קוביק יא 53,389רײנגערעכנט ), אFreeportרט (ױס פריפאאדורכ צעװארפן געװארןגעבײדעס, איז  צעשטערטע

אין א סאך געגנטער האט דאס  קאנסטראקשאן און דעמאלישאן ברוכװארג און פלאנצונג ברוכװארג. געמישטע פון 

צוטריט פונקטן און געשאפן א גרױסע געפאר פאר געזונטהײט און זיכערהײט  ברוכװארג בלאקירט עמערדזשענסי

פון איבערהױפט ר באזײטיגן די געפא גירן בײםדערפאר געדארפט שנעל רעאט טשן.  די װילעדזש האון די מענפ

לס מײ 18.6.  די װילעדזש האט געשאצט אז עןרעכט־פון־דורכגאנגרשידענע רעזידענשאל קאמיוניטיס און פון פא

װעלן דארפן  מענהאולס 365און  קעטש בעיסינס 738רן, שטורעם דרעינס װאס זענען פריער פארפלײצט געװא וןפ

קאסטן זענען באשטאנען פון .  רנעמען די פארפלײצונג געפאװעקצוכדי ארג װערן פון שטורעם ברוכװא אפגערײניגט

 קטירנדע סערװיסעס. נט און קאנטראיפמענט, מאטעריאלן, געדונגענע עקװיפמער, עקװבאעימוניציפאלע ל

 

  ) קאונטיNassau), נאסאו (Village of Westburyװילעדזש אװ װעסטבערי (

 אלס $463,603ערהאלט  ,) קאונטיNassau( ), נאסאוVillage of Westburyװילעדזש אװ װעסטבערי (די 

רקע שטא ). Sandy( סענדישטורעם עראימפעקט פון סופכ'ן אנטשעדיגונג פון קאסטן געקראגן דורך די װילעדזש נא

עס האבן זיך  אזבן גורם געװען װאס האבן געשעדיגט בײמער און צװײגן הא )Sandy( סענדיון און רעגן פװינטן 

און  טס, פארקינג לאדורכגאנגען פאר פוסגײעראױף װעגן,  האלץון קוביק יארן פ 8,886בערך געזאמלט אײנ

טע עקװיפמענט און מאטעריאלן, װי אױך פריװאיצט מוניציפאלע לעיבאר, נדערע אײגנטום.  די װילעדזש האט גענא

  ברוכװארג.ס דא פארניכטןאון מלען, באזײטיגן זאאײנצוכדי  ) קאונטיNassau( נאסאוקאנטראקטארס און 

 

 ) קאונטיNassau), נאסאו (Town of Oyster Bayטאון אװ אױסטער בעי (

 לסא $13,143,778ערהאלט  ,) קאונטיNassau( נאסאו ),Town of Oyster Bayטאון אװ אױסטער בעי (דער 

.  שטארקע )Sandy( סענדיאנטשעדיגונג פון קאסטן געקראגן דורך דעם טאון נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם 

, װאס האבן )Sandy( סענדיון כװאליעס פלײצונג און שטורעם אװערלענד פארפװינטן און רעגנס האבן אנגעמאכט 

 נאסאוסיליטיס און געבײדעס דורכאױס פא ראוד דרעינעדזשוער לײנס, און צעשטערט ײמער, צװײגן, פאגעבראכן ב

)Nassauבן גורם װעלכע האוער לײנס בלאקירט געװארן מיט ברוכװארג און געפאלענע פא.  װעגן זענען ) קאונטי

ל און לײצט רעזידענשארכאױס דעם געגנט.  דער שטורעם האט פארפערליכע אומשטענדן דועװען געפג

טאנען  101,506צטע איבערלאזנדיג געשא ),Oyster Bayאױסטער בעי (מערציעלע געגנטער דורכאױס קא

און .  דער טאון האט געניצט מוניציפאלע לעיבאר, עקװיפמענט קאנסטראקשאן און דעמאלישאן ברוכװארג

  זיגע עמערדזשענסי.י דאקציע צו דרעא אין פריװאטע קאנטראקטארס

 

  ) קאונטי דעפארטמענט פון געזונטהײטSuffolkסאפאלק (

פאר אנטשעדיגונג פון קאסטן  $387,792ערהאלט  דעפארטמענט פון געזונטהײט ) קאונטיSuffolkסאפאלק (דער 

.  שטארקע װינטן און רעגן און )Sandy( סענדינאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם  קאונטי דיגעקראגן דורך 



 

Yiddish 

ױנער פון אר די אײנװהאבן געשאפן א פובליק געזונטהײט געפאר פא )Sandy( סענדיפון ונג צײפארפל לאקאליזירטע

בליק ולעבן, פ פארורם געװען א דירעקטע געפאר בן גלײצונג אומשטענדן האפארפ.  ) קאונטיSuffolkסאפאלק (

עמערדזשענסי ון קאנטאמינירט װאסער, פארלוסט פרײנגערעכנט קורצשלוסן, געזונטהײט און זיכערהײט, א

דעפארטמענט  ) קאונטיSuffolkסאפאלק ( פונעםדי אױפגאבע סיליטיס.  רװיסעס און קריטישע מעדיצינישע פאסע

 ) קאונטיSuffolkסאפאלק ( פארשיצונג סערװיסעס צושטעלן עמערדזשענסי באצו געװעןפון געזונטהײט איז 

ן פאוער ון צעשטערט געװארן צוליב פארלוסט פנדערע מעדיצינישע סופלײען זענעינען און אצאױנער װײל װאקאײװ

טאסק שיצונג ערס האבן נישט געארבעט.  פאבליק געזונטהײט באדאז אױך פרידזשיצו דערט געברענגט װאס הא

, װי פוד ונטיס די קאױאמען דורככדי צוצושטעלן באשיצונג מאסנארן קרעפטן זענען אימפלעמענטירט געװא

קװאליטעט ל דורך עסן, ענװײראנמענטאזיך  ןטשפרײפארװאס קײטן קראנ רמײדןס צו פאל יוניטקאנטרא

פון  פארניכטונגבאהאנדלונג און סואידזש געהעריגע  און סערװאפריש טרינק זיכערט פארגעזונטהײט האט 

קאראנטין און  װאקצינאציעס געגעבןהאבן  און היגיענע יוניטס העלטל און מענטא ,טאקסישע/געפערליכע אפפאל

  אײנגעשטעלטע.  פארשאצונגען קװאליטעט אפ

 

 ) קאונטיWestchesterװעסטשעסטער (

 

געקראגן װאס זי האט אנטשעדיגונג פון קאסטן  לסא $1,920,095ערהאלט  ) קאונטיWestchester( װעסטשעסטער

נדע נאכאנאון די שטארקע דירעקטער רעזולטאט פ אלס א.  )Sandy( סענדינאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם 

ליגע רײנגערעכנט פילצא, ארגברוכװאנצונג פלא ךערליגעפון קוביק יארדן פ 39,580זענען בערך  נסאון רעג װינטן

סעדימענט  ךערליגעפון פרדן קוביק יא 6,300שטומפן און רצלטע און אױסגעװאלענע בײמער געפאגרױסע 

 בליקגעװארן אױף פא זענען איבערגעלאזט ,קלײנע שטײנדלעךטע, און ארײנגערעכנט זאמד, בלא ,רגברוכװא

ט דער רעכט־פון־דורכגאנגען דורכאױס די קאונטי.  אין צוגאב האױס װעגן, פארקן, און אאײגנטום אױף און לענג

נען טא 2,378לטן דעפארטמענט פון ענװײראנמענטאל פאסיליטיס ערהא ) קאונטיWestchester( װעסטשעסטער

פלאנצונג  נעןטא 40,314און  "יפאלער הארטער אפפאלמוניצ"רג קלאסיפיצירט אלס װאסטער ברוכגעמישט דיזא

 פארר ".  כדי צו עלימינירן די דירעקטע געפארד אפפאליאנישער "ארגארג קלאסיפיצירט אלס דיזאסטער ברוכװא

צו באזײטיגן רבעט האט די קאונטי געמוזט אױספירן עמערדזשענסי אבליק געזונטהײט/זיכערהײט און אײגנטום ופ

האט געניצט מוניציפאלע לעיבאר און  ) קאונטיWestchester( װעסטשעסטעררג.  ברוכװא ליכעגעפער גאנצע דאס

 רג. צו באזײטיגן דאס ברוכװא עקװיפמענט רעסורסן און פריװאטע קאנטראקטארס

 

 ) קאונטיWestchester) ,װעסטשעסטער (City of Yonkersסיטי אװ יאנקערס (

 

 לסא $1,649,816ערהאלט , ) קאונטיWestchester( װעסטשעסטער ,)City of Yonkersסיטי אװ יאנקערס (דער 

.  אלס א )Sandy( סענדינאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם  סיטיאנטשעדיגונג פון קאסטן געקראגן דורך דעם 

נען געפערליכע טא 7,659נדע װינטן און רעגנס זענען בערך נאכאנאון די שטארקע רעזולטאט פדירעקטער 

סיטי.   עםן דורכאױס דענגװעגן, אין פארקן און רעכט־פון־דורכגארן אױף איבערגעלאזט געװאכװארג פלאנצונג ברו

רבעט עמערדזשענסי א עלטהאט זיך אױסגעפ ,בליק געזונטהײט און זיכערהײטפא פארר געפא די צו עלימינירןכדי 

ע געפאלענע בײמער און גרױספילצאליגע רײנגערעכנט א ,געפערליכע פלאנצונג ברוכװארג אסזײטיגן דצו בא

צו  האט געניצט מוניציפאלע לעיבאר און עקװיפמענט, װי אױך פריװאטע קאנטראקטארס, כדי טיסי ערד  שראב.

 רג.באזײטיגן דאס ברוכװא

 



 

Yiddish 

 דער ניו יארק סיטי דערפארטמענט פון טראנספארטאציע

  

אנטשעדיגונג פון קאסטן  סלא $773,041ערהאלט דער ניו יארק סיטי דערפארטמענט פון טראנספארטאציע 

.  שטארקע װינטן און )Sandy( סענדינאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם דערפארטמענט געקראגן דורך דעם 

עשפרײטע שאדענעס דורכאױס בן גורם געװען צהא )Sandy( סענדיהאריקעין רעגנס און שטורעם כװאליעס צוליב 

בליק ו, סײדװאקס, און אין אנדערע פסןגאון ברוכװארג אױף די פדעם ניו יארק סיטי, ארײנגערעכנט די אײנזאמלונג 

ינד געזזס און געבײדע/הױהאלץ, זאמד, שטײנער, גאון װאס איז באשטאנען פ ,רגפאסיליטיס.  דאס ברוכװא

 בלאקירטבן און װינט, הא סשטורעם כװאליע פון דיזט כן איבערגעלאכלערלײ זארג, און ברוכװא

געשטעלט אין א דירעקטע געפאר דעם ציבור'ס געזונטהײט און זיכערהײט.  און קארס רעכט־פון־דורכגאנגען פאר 

NYC DOT רק (רבעט מיט דעם דעפארטמענט פון סאניטעישאן ניו יאהאט געאDSNY (געשאצטע  גןזײטיבײם בא

ס און פארק NYCבן אױך געשטיצט ט.  מאנשאפטן האקוביק יארדן פון ברוכװארג איבער די גאנצע שטא 1,300,000

פארקס מאנשאפטן האבן און  DOTרקן.  ן סיטי פאורעקריעישאן בײם אײנזאמלען און באזײטיגן ברוכװארג פ

 .סןפון גא לע הײװעיס, סײארטעריאון סײ בײמער און צװײגן פ לענעט געפאזײטיגבא
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