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 שטעטל דעם לן	צ	� וועט מלוכה די ז�, מודיע איז GOVERNOR CUOMO 	מ	קו ר	ט�גובערנ

  SUPERSTORM SANDY סענדי ערשטורעם�סו ונעם� ות	הוצ די ר�� SCARSDALE רסדייל�סק

  

 רסדייל	סק צו FEMA” 	עמ�„ ון� בירטע�ר	�$ 100,000 איבער שיקט ר�ט	גובערנ דער

Scarsdale אויף ��נ צורייניקן�סענדי ערשטורעם�סו כן Superstorm Sandy  

  


מ
קו. מ ענדריו ר
ט�גובערנ Governor Andrew M. Cuomo ה
 ט�שט דער ז�, געווען מודיע נטַײה ט

 וועסטשעסטער ק�נט אין  Scarsdale רסדייל�סק רף
ד דעם געגעבן ט
ה State of New York רק
ניו־י

Westchester County  115,015 $וו היזק דעם דעקן צו
 צוליבן געליטן ט
ה שטעטל ס
ד ס

 און וועגן אויף רן
געוו זט
איבערגעל זענען שטורעם "ונעם. Superstorm Sandy סענדי ערשטורעם!סו

 אויסגעניצט ט
ה רסדייל�סק. געוויקסן־ברעך נהדיק&ס רד�קוביקי 30,000 ערך ן� שטעטל דורכן רקן!�

 כענע
צעבר די ירן"ריבערצו� און צונעמען
! מכשירים און רבעטערס�, געדונגענע אויך ווי, שטעטלשע

  . ן"ר�רױסװ� און רעדוצירן זיי ל
ז מע,ערטער ליקעַײטווַײצ אין ביימער און געוויקסן

   

 זױ� ל
ן־ט
דס
ה אונטערשטן אינעם ערטער זוינע� צו ביז רק
ניו־י ט
שט דער דורך נד�לַײנג־א
ל ון"„


מ
קו ר
ט�גובערנ גט
געז ט
ה”, דן
ש גרויס כט�נגעמ
 אומעטום Sandy סענדי ט
ה, רסדייל�סק װי 

Governor Cuomo„ .ש �ז� אויף
 ס
וו רעסורסן די מיט ן"רו
! גיך געמוזט שטעטל ס
ד זיך ט
ה דן

 שטעטל דעם ןקע איך ס
וו, רידן"צו זייער איך בין. ירמעס" טע�ריוו! צו נקומען
 אויך ווי, ט�געה ט
ס׳ה

  ”.רבעט�װריר־�רעסט וללדיקער& דער ַײב ן"העל און געלט ס
ד אומקערן

  

 � זייער זט
איבערגעל און דן
ש גרויס געווען גורם ט
ה Superstorm Sandy סענדי ערשטורעם!סו דער„

 מיט ר�נגלען זיך געמוזט Scarsdale רסדייל�סק ט
ה, ערטער ענע
"געטר ,ס׳רו װי זױ�. ברעך סך

 שטעטל דעם ן"העל וועט ל
צ
! דער. שטורעם כן
נ לד�ב חורבן דעם מען�ר
! םַײב ות
הוצ יסעגרו

 דער ס
וו עול נציעלן�ינ" דעם רגרינגערן"� און ות
הוצ אומגעריכטע זיקע
ד די מיט װען�ר!ס זיך

 Senator זינס
־ק
ר�סטיו �ענדרע ר
ט�סענ גט
געז ט
ה”, געווען גורם שטעטל דעם ט
ה שטורעם

Andrea Stewart-Cousins.  

  

 ון" נװױנערסַײא די: „גט
געז ט
ה Assembly Member Amy Paulin ולין!
 איימי רוי"סעמבלי�

 און 
מ
קו ר
ט�גובערנ נק�ד גרויסן � שולדיק זענען, נגערעכנטַײר� איך, Scarsdale רסדייל�סק


 נען�רשט"� בן
ה זיי ס
װ Governor Cuomo and FEMA representatives” �עמ"„ ון"רשטייערס"

  סענדי ערשטורעם!סו כן
נ מען�ר"אוי ס
ד. שטורעם שרעקלעכער דער דן
ש געווען גורם ט
ס׳ה ל"ווי

Superstorm Sandy ק איז
. נגעלייגט
 זײער FEMA” �עמ"„ ון" געלטער די זענען, ערַײט און ליצירט!מ

  ”.גרינגער סך � נקומען
 רבעט� די וועט געלטער די נק�ד � ראון טעַײװ גייט רבעט�װריר־�רעסט די



Yiddish 

  

 די איז Superstorm Sandy סענדי סו!ערשטורעם ונעם" ענע
"געטר ערטער כן�מ רעכט צו ס
ד„

 �לע העל"ן וועלן הילף ענטלעכער ון" געלטער די און, טייל
! אונדזער ון" ריטעט
רי! העכסטע

, Jerome M. Hauer וער�ה. מ ם
דזשער גט
געז ט
ה”, בודזשעט דעם ב�ל�נסירן ערטער געטר
"ענע

 NYS Division of דינונגען�ל־ב"�נויט און זיכעקרייט היימישער ון" טייל
! טישן�שט ונעם" נער
מיסי
ק

Homeland Security and Emergency Services Commissioner.  

  
  

 צוקונפטיגע ערווארטעטע און אנגייענדע אן פון טייל א זענען געטלער ראלעפעדע די פון ארויסגעבונג דאס
. מוניציפאליטעטן באווירקטע די צו צאלן און פארוואלטן וועט סטעיט די וועלכע צאלונגען צוריק

 און בויען איין רעכנט וועלכע פראיעקטן פון רייע א אויף באזירט געצאלט צוריק ווערן מוניציפאליטעטן
) STEP( קראפט וויכטיגע צייטווייליגע EOC,  באזייטיגונג ברוכווארג וועדזשעטיוו און זאמד, ןצעווארפ

 די פארלאנגט פימא וואס אינדערצייט צאלונגען ריפאנד די מאכן ווייטער וועט סטעיט די. פראגראם
  .געלטער
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