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 ברַײטווָאטערס רףָאד דעם לןָאצָאּפ וועט מלוכה די זַא, מודיע איז GOVERNOR CUOMO ָאמָאקו רָאטַאגובערנ

BRIGHTWATERS סענדי ערשטורעםּפסו ונעםֿפ ותָאהוצ די רֿפַא SUPERSTORM SANDY  

  

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

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

  

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

 דעקן צו ס	!	ק ק�נט אין$ Brightwaters  118,954 וו	טערסברַײט רף	ד דעם געגעבן ט	ה רק	ניו־י

 רף	ד אינעם. Superstorm Sandy סענדי ערשטורעם$סו צוליבן געליטן ט	ה רף	ד ס	ד ס	וו היזק דעם

 זענען געבליבן; געוויקסן �נדערע און ביימער רן	געוו צעשעדיקט זענען Brightwaters ברַײטוו	טערס

 דורך ָא$גערו!ן דערויף זיך ה	ט ד	רף ד	ס. סוועגן!ר	ד און סן�סג!ר	ד אויף ברעך קוביקי�רד 1,821

 ה	בן דרויסנדיקע די. ק	נטר�קטן דרויסנדיקע צ	ל אַ  און און ־אויסריכטונג, ד	ר!ס־$ערס	נ�ל

 צום ברעך סד	 �ריבערגע!ירט און, מיסט און ביימער געשעדיקטע צוגענומען, ברעך ד	ס ָא$גער�מט

 . ב�זַײטיקן

  

, ש	דן סך אַ  	נגעמ�כט Sandy  סענדי ערשטורעם$סו ה	ט געטר	!ן ה	ט ער ס	וו ערטער לע� אין„

 ר	ט�גובערנ גט	געז ט	ה”, יוצא־מן־ה,לל קיין נישט איז Brightwaters ברַײטוו	טערס ד	רף ד	ס און

 רף	ד ס	ד ט	ה ערטער ענע	!געטר �נדערע !יל �זוי ווי ונקט$. „Governor Cuomo 	מ	קו

 און וועגן !�רשטעלט ה	ט וו	ס ברעך ד	ס טיקןַײז�ב געמוזט גיך Brightwaters ברַײטוו	טערס

 דער ַײב ן!העל און געלט ס	ד אומקערן זיי קען איך ס	וו, רידן!צו זייער בין איך. !	רן ד	ס געשטערט

  ”.רבעט�װריר־�רעסט וללדיקער,

  

” !ימאַ „ !ון געלטער וו	ס, צו!רידן בין איך: „Senator Phil Boyle בויל !יל סענ�ט	ר געז	גט ה	ט’ס

FEMA נקומען וועלן	רף צום 	טערס ד	ברַײטוו Brightwaters לן צו	ות די ב�צ	ך ָא$ר�מען !ון הוצ	נ 

 געלט ד	ס, זען גיך זַײן !�ר Governor Cuomo קו	מאָ  גובערנ�ט	ר דעם ד�נק איך און Sandy סענדי

” !ימאַ „ מיט צוז�מענ�רבעט ווַײטערדיקער אויף �רויס קוק איך. ד	רף דעם צו ווערן איבערגעשיקט ז	ל

FEMA ר מיטן און	ל מע, גובערנ�ט	ס ז	נדן �זעלעכע איבערשיקן גיכער וו	!ענע �נדערע אין !	געטר 

  ”.ר�י	ן דעם אין דאָ  ערטער

 

 ווען צַײט אַ  אין: „גט	געז ט	ה Assemblyman Andrew Garbarino ג�רב�רינאָ  ענדריו ן�סעמבלימ�

 וו	ס, גובערנ�ט	ר דעם ד�נק אַ  ז	גן איך וויל דע!יציטן מיט ר�נגלען דער!לעך און שטעטלעך אונדזערע

 Brightwaters ברַײטוו	טערס ד	רף ד	ס וו	ס היזק דעם דעקן צו געלטער די געש�!ן אונדז ה	ט ער

  ”.Superstorm Sandy סענדי סו$ערשטורעם !ונעם געליטן ה	ט
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 ָא$רו!ן גיך זיך געמוזט ערטער געטר	!ענע �לע ה	בן Superstorm Sandy סענדי סו$ערשטורעם צוליבן„

 ענטלעכער ון! געלטער די. ברעך סך אַ  זייער ב�זַײטן ז	ל מע, נייטיקייט דער אויף ב!רט, ש	דן אוי!ן

. מ ם	דזשער גט	געז ט	ה”, בודזשעט דעם ב�ל�נסירן ערטער געטר	!ענע �לע העל!ן וועלן הילף

 און זיכעקרייט היימישער ון! טייל	$ טישן�שט ונעם! נער	מיסי	ק, Jerome M. Hauer וער�ה

 . NYS Division of Homeland Security and Emergency Services Commissioner דינונגען�ל־ב!�נויט

 

 צוקונפטיגע ערווארטעטע און אנגייענדע אן פון טייל א זענען געטלער פעדעראלע 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 וניציפאליטעטןמ
) STEP( קראפט וויכטיגע צייטווייליגע EOC,  באזייטיגונג ברוכווארג וועדזשעטיוו און זאמד, צעווארפן

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