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 2013, 24 יאנואר רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

פארלענגערונג פאר און אינדיװידועל אסיסטענס האוזינג  מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

  ) קרבנות SANDYהאריקעין סענדי (

 

אין ניו ) Transitional Sheltering Assistance Programטערינג אסיסטענס פראגראם (טראנזישענאל שעל

 Individual Assistance(אסיסטענס פראגראם  ; אינדיװידועלטעג 14איז פארלענגערט מיט נאך יארק 

Program ( טעג 30איז פארלענגערט מיט נאך 

 

אז די פעדעראלע עמערדזשענסי  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

טאגיגע - 14), אױפ'ן פארלאנג פון דעם סטעיט אװ ניו יארק, האט באשטעטיגט א FEMAמענעדזשמענט אגענטור (

טאגיגע פארלענגערונג -30א און  פראגראם) TSA(טראנזישענאל שעלטערינג אסיסטענס פארלענגערונג פון די 

בארעכטיגטע איבערלעבערס פון  בןערלױ די דאזיגע אקציע װעט . ) פראגראםIAאינדיװידועל אסיסטענס (פאר די 

װעלכע קענען נישט צוריקקערן אין זײערע הײמען אײנצושטײן אין אנטײלנעמענדע ) Sandyהאריקעין סענדי (

ריכטן זײער פאר כדי צואון ערמעגליכן בארעכטיגטע יחידים צו ערהאלטן פעדעראלע הילף  מאטעלן דערהאטעלן א

 .  געשעדיגטע אײגנטום

 

, 9אנטײלנעמענדע האטעלן ביז פעברואר פארלענגערונג װעט ערלױבן אפליקאנטן צו בלײבן אין  TSAדי נײע 

2013  .FEMA  װעט רופן אפליקאנטן װעלכע זענען בארעכטיגט צו די פארלענגערונג כדי זײ לאזן װיסן איבער די

 .2013, 10ט דאטום פון פעברואר טאגיגע פעריאדע און די טשעקאו-14פארלענגערטע 

 

פאר  FEMAר בן פאנגעיחידים און ביזנעסער כדי זיך אײ רטעג פא 30פארלענגערונג װעט צושטעלן נאך  IAדי 

 Small Businessציע (הילף פאר הײם פארריכטונגען און אנדערע געברױכן און פאר די קלײנע ביזנעס אדמיניסטרא

Administrationר הלװאות.א) פ 

 

דעם בן ז זײ הא), פארזיכערנדיג אSandyלע קרבנות פון האריקעין סענדי (יר זענען פארפליכטעט צו העלפן א"מ

) Cuomo( קואמא גאװערנארלטן װעטער," האט במשך דעם דאזיגן קארט נױטיגן זיך דערין, בפס זײ שעלטער װא

שטעלן שעלטער פאר יענע ניו צו טראנזישענאל שעלטערינג אסיסטענס פראגראם װעט װײטערדי געזאגט.  "

יארקערס װאס האבן נישט קײן הײמען װאוהין זײ זאלן זיך צוריקקערן, און העלפן אנדערע מיט קריטיש װיכטיגע 

 צובױען."נג כדי זיך צוריק אױפנדיפא

 

TSA  איז א קורץ־טערמיניגע פראגראם װאס פלאצירט פאמיליעס אין האטעלן בשעת זײ ארבעטן אױס א לענגער

 2013, 26די פראגראם נישט שפעטער װי יאנואר  ףרעגיסטרירט אױיחידים מוזן זײן   יניגע האוזינג פלאן.טערמ

 רעכטיגט.כדי צו װערן בא



 

Yiddish 

 

מען, מוזן איבערלעבערס צוערשט זיך אײנגעבן פאר פעדעראל פראגרא FEMAכדי צו זײן בארעכטיגט צו 

 דורך׃ FEMAאסיסטענס דורך 

 

 ;www.DisasterAssistance.govרעגיסטרירן אנלײן אױף  •

 ; אדערm.fema.govעפ אדער גײן צו  FEMAרעגיסטרירן דורך סמארטפאון אדער טאבלעט דורך ניצן די  •

אדער װידעא רילעי  711.  פאר FEMA (3362) (TTY 800-462-7585)-800-621רעגיסטרירן דורך רופן  •

 .800-621-3362), רופט VRS( סערװיס
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