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 2013, 14מערץ פאר באלדיגע מעלדונג: 

 

) מעלדט פעדעראלע אפצאלונג צו ווילעדש פון פריפארט  GOVERNOR CUOMOגאווערנער קאומא (

 פאר מעגא שטורעם סענדי אויסגאבן

 

צו פריפארט פאר מעגא שטורעם  געלטערבאשטעטיגטע -אין פימא $600,000גאווערנער גיט איבער 

  סענדי רייניגן אויסגאבן

  

) האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט Governor Andrew M. Cuomoגאווערנער ענדריו עם. קאומא (

אלונג פון צצוריק באצו די ווילעדש פון פריפארט אין נאסאו קאונטי פאר  $624,869האט צוגעשטעלט 

די נאכווייען פון מעגא שטורעם סענדי. די  אין רעזולטאלט פוןדש האט געהאט עאויסגאבן וועלכע די וויל
ווילעדש פון פריפארט האט גענוצט ארבעט, געצייג, מאטריאל, רענטאל געצייג און קאנטראקט 

  ן פובליק פראפערטי.או (right of ways) רייט אוו וועיס סערוויסעס צו באזייטיגן ברוכווארג פון

  
"די נאכווייען פון סענדי האט אנגעמאכט באדייטנספולע שוועריגקייטן פאר מוניציפאליטעטן דורכאויס די 

מעטראפאליטען ניו יארק סיטי ראיאן, לאנג איילענד און די לאוער האדסען וועלי," האט גאווערנער 

י די ווילעדש פון פריפארט האבן געדארפט ) געזאגט. "לאקאלע קאמיוניטיס וו Governor Cuomoקאומא (

נעמען שנעלע שריט, באזייטיגן שטורעם ברוכווארג און פרובירן זיך צוריק צושטעלן אויף זייערע פיס אזוי 
דש און זיי ווייטער העלפן עשנעל ווי מעגליך. איך בין צופרידן צו קענען צוריק געבן די געלטער פאר די וויל

  ריקשטעלונג באמיאונגען."אין זייער אלגעמיינע צו
  

"מעגא שטורעם סענדי האט געהאט א שרעקליכע ווירקונג אויף די ווילעדש פון פריפארט. די ווילעדש 
האט אויסגעגעבן באדיינטספולע ריסאורסעס איבערצובויען און זיך צו ערהוילן פון די שאדן ווי שנעל עס 

נעפעטירן די ווילעדש פון פריפארט און באשיצן איז מעגליך. די צוריק צאלונג געלטער וועט שטארק בע
אירע אנגייענדע צוריקשטעלונג באמיאונגען, " האט געזאגט סענאטער טשארלס זשעי. פוסטשילא, 

  .)Senator Charles J. Fuschillo, Jr( זשוניאר

  

לאנג  ) האט געזאגט, "ניו יארק סטעיט אוןAssemblyman Brian Curranאסעמבילימאן ברייען קאררען (

איילענד טוען ענדליך זעהן א טייל פון דאס געלט וועלכע די פעדעראלע רעגירונג האט אונז צוגעזאגט 
האבן ניו יארק פארוואלטן די פעדעראלע געלטער,  'ןמאנאטן צוריק. מיטפאר סענדי פארלייכטערונג מיט 

אקאלע מוניציפאליטעטן פאר זייער ריזיגע ארבעט צוריקצושטעלן און זענען מיר צופרידן צוריקצוצאלן די ל
סענדי ענדליך. די מעגא שטורעם האט פאראורזאכט כאאס דורכאויס מיין אסעמבלי -איבערצובויען נאך

דיסטריקט, איך בין שטאלץ צו באשטעטיגן אז ניו יארק סטעיט טוט ווייטער טון גוטס צו אין אונזער צוזאג  
  ונזער קאמיוניטיס און ארבעטס פאמיליעס זיך ערהוילן."צו העלפן א

  
"צוריק שטעלן קאמיוניטיס וועלכע זענען געשעדיגט געווארן דורך מעגא שטורעם סענדי איז אונזער 

אפטיילונג'ס העכסטע פריאריטעט און די פובליק הילף צוריק באצאלונג געלטער וועט העלפן יעדע פון די 

 NYSקומען זייער געלטליכע אנגעלעגנהייטן צוריק אין סדר, "האט געזאגט באווירקטע קאמיוניטיס בא
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אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייטס און עמערזשענסי סערוויסעס קאמישאנער זשעראמי עם. הויער 

)Commisioner Jerome M. Hauer.(  

  
ן ערווארטעטע צוקונפטיגע פון אן אנגייענדע או טיילדאס ארויסגעבונג פון די פעדעראלע געטלער זענען א 

צוריק צאלונגען וועלכע די סטעיט וועט פארוואלטן און צאלן צו די באווירקטע מוניציפאליטעטן. 
פון פראיעקטן וועלכע רעכנט איין בויען און  א רייעמוניציפאליטעטן ווערן צוריק געצאלט באזירט אויף 

) STEPצייטווייליגע וויכטיגע קראפט ( EOCג,  צעווארפן, זאמד און וועדזשעטיוו ברוכווארג באזייטיגונ

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