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 2013, 4מערץ  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

 מעלדט פארשריט בײ ביטש רעסטאװראציע פראגראם) CUOMO( קואמא גאװערנאר

געגנטער געשעדיגט דורך  ביטש און ברעגאױף צילט איז געפארשנעלערטע רעסטאװראציע אנשטרענגונג 

 )Sandyסופערשטורעם סענדי (

 

צו פארשנעלערטע אנשטרענגונג א אז  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

טיגע אײגנטום פון צוקונפ באשיצןאון צו  )Sandyגעשעדיגט דורך סופערשטורעם סענדי ( עסביטשרעסטאװרירן 

רטעט זיך ציע ארבעט װאס איז ערװאר רעסטאװראסגעבן בידס אין מערץ פארױמיט א ײבןנהאשטערעמס װעט זיך 

צו רשטרײטן פארבעט װעט זיך ציע אדי רעסטאװרא ).Staten Islandריל אױף סטעטן אײלענד (אין אפנצוהײבן א

 ). Long Islandנג אײלענד (נדערע ברעג געגנטער אין מעטרא ניו יארק סיטי געגנט און לאא

 

רבעטן מיט זײערע , אז זײ זאלן אDECן או DHSESרײנגערעכנט פאר סטעיט אגענטורן, אנגעװיזן האב א איך“

א פריאריטעט אין אונזער  כן ביטש און ברעג רעסטאװראציעכדי צו מא שותפיםקאלע פעדעראלע און לא

װאױנטע באברעג ליניע און דערנעבנדע  אומבאשיצטערזיכערן אונזער באשיצן און פאנשטרענגונג צו א

, צוריק אױפבױען )Sandyסענדי (ון זיך ערהױלן פ“. געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט ”נטער,עגאומג

ארקערן אונזערע נאטירליכע ברעג ליניע באריערן מוז רשטס און פאאונזערע בירגערבאשיצן מיוניטיס, אונזערע קא

אױך געטאן װערן װי אמשנעלסטן, רבעט מוז דאזיגע אדי  ן.געטאן װערן אינטעליגענט און אױף א קאארדינירטן אופ

 ”קליגער און שטערקער.אױף זיך  בױעןז מיר כדי צו פארזיכערן א

 

רײנגערעכנט װעכענטליכע אנגעפירט דורך דעם סטעיט פון ניו יארק, האט א די ביטש רעסטאװראציע אנשטרענגונג

דער ניו  .FEMA, און DEC ,DHSESיס, בלומבערג'ס אפ, מעיאר ון אינשענירןמיט די יו.עס. ארמי קארפס פמיטינגס 

סטעטן דעם  אנבאטןלט בײם ) האThe New York City Parks Departmentרטמענט (דעפארקס פארק סיטי יא

  מע.פרױעקט אלס אן עמערדזשענסי באשיצונג מאסנא )Staten Islandאײלענד (

 

ר פא עס מיט זײנע פעדעראלע און לאקאלע שותפיםסעסי סקאופינג רדינירט רעסטאװראציעסטעיט האט קאא דער

צו  גטױסגעשטעלט געשעדיגעװען די מערסט אװעלכע זענען  )Staten Islandסטעטן אײלענד (ברעג געגנטער אין 

ערמעגליכן ציע אנשטרענגונג װעט אױך די דאזיגע קאארדינא .)Sandyסופערשטורעם סענדי (ך נא װערן

) און די Coney Island(ר קאוני אײלענד פאר ארמי קארפס פרױעקטן פלאנירט פא שןערלױבעני פארשנעלערטע

  ר זומער.בעפאנצוהײבן אנירט זיך פלאװאס זענען ) Rockaways(װעיס ראקא
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רעסטאװראציע ארבעט װעט  )Staten Islandסטעטן אײלענד (ר די פראצענט פון די פאנדינג פא 75ות חלכל הפ

רן די פארשנעלע FEMAנג װעט סטעיט'ס פארלא אױפ'ן ם.ראגאסיסטענס פרא 'ס פאבליקFEMAון קומען פ

 נדן. פארפליכטונג פון די דאזיגע פא

 

האט  )Sandyסופערשטורעם סענדי (אײדער “גט, האט געזא) Michael Grimm(קל גרים טאנט מײרעזעניו.עס. רעפ

ע ברעג ערזײ מאכןצו פארטיג ס רפ, האב איך געבעטן די קא)Staten Islandסטעטן אײלענד (כט חרוב געמא

יעצט איז דער געברױך פיל מער  ג ליניע.ברע אומבאשיצטעאונזער רקערן הײבן צו פארשטאצונרזוכונג און אאונטע

איך טו זיך  .באאמטער סטעיט, לאקאלע און פעדעראלע אנגעזאגט פאפיל מאל דרינגענד, װאס איך האב 

זיגע דעם דאנערקענען ר זיך צוהערן צו אונזערע זארגן און אפא) Cuomo( קואמא גאװערנארר ען פאנקבאדא

װרירן צו רעסטאנשטרענגונג װעט אונז ערלױבן שנעלער זײן פירערשאפט בײ די דאזיגע א דרינגענדע געברױך.

ן האלטלײצונג און אױסשטערקער און בעסער צוגעגרײט כדי זײ זאלן פארמײדן פארפכן מאאונזערע ביטשעס און זײ 

 ”טורעמס.שע טיגצוקונפ
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