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 ןָאמילי 38.5 וןֿפ םַאגרָארּפדין־ַאב ַא וועגן מודיע איז GOVERNOR CUOMO  ָאמָאקו רָאטַאגובערנ

  SUPERSTORM SANDY סענדי ערשטורעםּפסו ונעםֿפ קרבנות ןֿפהעל צו רַאלָאד

  

, ןַאליװָאס, נדַאקלַאר, םַאטנּפָא, נדזשַארָא, קָאֿפָאס, וָאנעס נטןַאק די און רקָאניו־י טָאשט דער וןֿפ נװױנערסַײא

 ,Nassau, Suffolk, Orange, Putnam, Rockland, SullivanאוןNYC וועסטשעסטער און לסטערָא

Ulster,אוןWestchester Counties סענדי מיט כותַײש אין הילף קומעןַאב וועלן Sandy רטָא איין אויף  

  

 ַא וועגן געווען דיעמו נטַײה טָאה Governor Andrew M. Cuomo ָאמָאקו. מ  ענדריו רָאטַאגובער

 איינעם אין ירןֿפדורכ וועט New York State רקָאניו־י טַאשט דער סָאוו רַאלָאד ןָאמילי 38.5 וןֿפ םַאגרָארּפ

 צו רדינירערסָאָאדין־קַאב 200 איבער צושטעלן וועט סָאוו, Catholic Charities צדקה טוילישערַאק מיט

 לןָאז זיי, Superstorm Sandy סענדי םערשטורעּפס וןֿפ געליטן בןָאה סָאוו חותּפמש און יחידים ןֿפהעל

 Disaster Case אומגליקן וןֿפ ענעָאֿפגעטר ןֿפהעל צו םַאגרָארּפ די. רעסורסן נייטיקע קריגן און זיך צו קומען

Management Program (DCMP (נערַאמעריקַא, טןַאשט צו געלטער מלוכישע ביקעָאצוג גיט 

 מיט רעזידענטּפ ונעםֿפ ציעַארַאאומגליק־דעקל ןַא ךָאנ מלוכה דער וןֿפ נערקענטעָא טיםֿבש און ריעסָאטעריט

  .       יחידים רֿפַא הילף

  

 ַא מיט געהילף ַא וןֿפ ותּתֿפשו ַא אויף געלט גיט DCMP אומגליקן וןֿפ ענעָאֿפגעטר ןֿפהעל צו םַאגרָארּפ די

 טָאה ותּתֿפשו דעם נקַאד ַא. געליטענעם דעם ןֿפהעל צו ןַאלּפ ַא ירןֿפדורכ און נטוויקלעןַא לןָאז זיי, געליטענעם

 צןַאשָאּפ אין שטייטַאב צעסָארּפ דער. רעסורסן נייטיקע לערלייּכ קריגן קען ער ּווו רטָא איין געליטענער רדע

 נייטיקע די אויסגערעכנט ס׳ווערן ּווו ציל ַא מיט ןַאלּפ ַא נטוויקלעןַא, געליטענעם ונעםֿפ ענישןֿפדערַאב די

 צום רעסורסן וועגן ידיעות די רדינירןָאָאק און ניזירןַארגָא, קומען זיך צו לָאז געליטענער דער, מיטלען

, נייטיק אויב, און ציל צום נגַאג ןֿפאוי סןֿפּפַאאוי סָאד, ענישןֿפדערַאב די צו סטּפַאצוגע זענען סָאוו קומעןַאב

  .געליטענעם רןֿפַא דלןּתש ַא ןַײז סָאד

  

 דינונגַאב די ווען טַײצ קריטישע ַא ןָא שוין זיך הייבט, Sandy סענדי ךָאנ זיך צו ךָאנ קומט מע בשעת„

 גטָאגעז טָאה”, רדענעןָאנַײא צוריק זיך לןָאז זיי, הילף נייטיקע די געליטענע די גיט ניםּפנים־אל־ּפ

 Disaster אומגליקן וןֿפ ענעָאֿפגעטר ןֿפהעל צו םַאגרָארּפ די. „Governor Cuomo ָאמָאקו רָאטַאגובערנ

Case Management Program און יחידים געליטענע רֿפַא הילף וןֿפ עקטןּפסַא לעַא מיט זיך רנעמטֿפַא 

. ןֿפרַאד זײ סָאוו לץַא קומעןַאב עקטיווֿפע לןָאז שטורעם ונעםֿפ רןָאגעוו ןָאֿפגעטר זענען סָאוו די דיּכ, תחוּפמש

 ךַײגל רעסורסן מער ברענגען מיר וועלן Catholic Charities צדקה טוילישעַאק ווי יםּתֿפשו זעלעכעַא מיט

  ”.טיקטעֿפדערַאנויט־ב מעַאס די צו
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 הָאט”, עמָאציָאנעל סײַ , ֿפיזיש סײַ , חורבן אַ  ממש ָאנגעמַאכט הָאט Hurricane Sandy סענדי הורַאגַאן דער„

 ֿפון עקזעקוטיוו־דירעקטָאר דער, Monsignor Kevin Sullivan סָאליווַאן קעווין גלח דער געזָאגט

 אַ  געטָאן הָאבן קַאנטן ַארומיקע די און שטָאט די, שטַאט דער. „Catholic Charities צדקה קַאטוילישער

 נישט ווַײטער זיי זענען מָאל טייל ָאבער, שטורעם דעם ֿפון געטרָאֿפענע די הילף ברענגען בַײם רבעטַא ֿפַײנע

 און יחידים העלֿפן זייער קען ָארט איין אויף ידיעות נייטיקע ַאלע קריגן קענען דָאס. זיך צו קומען צו בּכוח

 די הָאֿפענונג געבן און הילף צו קומען עלןוו בַאַאמטע 200 ַארום. Sandy סענדי ֿפון געטרָאֿפענע משּפחות

  ”.לעבנס זייערע און הַײזער זייערע איבער בויען זיי בשעת געטרָאֿפענע

 וועלן ווָאס, DCMP אומגליקן וןֿפ ענעָאֿפגעטר ןֿפהעל צו םַאגרָארּפ דער ֿפון קָאָארדינירערס ָאנשטעלן דָאס

 ֿפונעם געטרָאֿפענע די ֿפַאר לעבן אין ממש גייט, ַאנטןק געטרָאֿפענע ערגסטן צום 13 די אין ווערן סטַאציָאנירט

, שטָאטישע די צושטעלן זיי קען’ס ווָאס בַאדינונג די נישט אֿפשר קענען זיי ווָאס, סענדי סוּפערשטורעם

  . רעגירונג ֿפעדערַאלע און שטַאטישע

  

  סענדי ֿפון געטרָאֿפענע די ֿפַאר הילף די צואַײלן סײַ , זַײן משּתדל זיך סײַ  וועלן בַאדין־קָאָארדינערס די

Sandy .קליענט דעם קומט, יאָ  אויב. שטורעם צוליבן נויט אַ  אין זענען קליענטן די צי ָאּפ זיי שַאצן ערשט צו 

 מלוכה דער מצד הילף מיט שַײכות אין קָאנטַאקטמענטש איינציקער דער זַײן וועט ווָאס בַאַאמטער אַ  הילף צו

 אינדיווידועלן ַאן שַאֿפן בַאדין־קָאָארדינירערס די קענען קליענט מיטן זיך טרעֿפן נָאכן. גֿפַארזיכערונ דער און

 זַײנע, הילף מינים נייטיקע ַאלע קריגן זָאל ער, זען דָאס ַארַײנגערעכנט, קליענט דעם העלֿפן צו ּפלַאן

 דירעקטן אין די חוץ הילף מינים נדערעַא נָאך ווענדן אויך זיך זָאל ער און ווערן קָאָארדינירט זָאלן בענעֿפיטן

 מיט ָאן זיך הייבט Sandy סענדי ֿפון געטרָאֿפענע משּפחות און יחידים ֿפַאר בַאדינונג. שטורעם מיטן שַײכות

 ווענדן און ֿפַארזיכערונג דער בײַ  שּתדלנות ביז גרייכט און הלווָאות און סטיּפענדיעס שטַאטישע און מלוכישע

  .הילף־ּפרָאגרַאמען ווָאלונטַארע און ָאֿפיטיקענישט־ּפר צו זיך

  

 איז Superstorm Sandy DCMP סענדי סוּפערשטורעם ֿפון געטרָאֿפענע העלֿפן צו ּפרָאגרַאם די

 איבערן קַאנטן 34 אין Catholic Charities צדקה קַאטוילישער ֿפון ּפרָאגרַאם ענלעכער ַאן נָאכגעֿפורעמט

 טרָאּפישן און Hurricane Irene אַײרין הורַאגַאן נָאכן 2011 אין New York State ניו־יָארק שטַאט

 צדקה קַאטוילישע וועט Sandy סענדי ֿפון געליטענע העלֿפן צו. Tropical Storm Lee לי שטורעם

Catholic Charities רטיקעָא בײַ  זיי אונטערדינגען ָאדער בַאדין־קָאָארדינירערס ָאנשטעלן ַאליין ָאדער 

 רַאט שטָאטישער דער למשל ווי, ברַאנזשע דער אין ּפרַאקטיק הָאבן ווָאס ָארגַאניזַאציעס נישט־ּפרָאֿפיטיקע

 צענטער דער און בַאדינונג סָאציַאלע לוטערַאנישע, ּפַאסטעך גוטן דורכן בַאדינונג, ייִדן בײַ  ָארעמקייט וועגן

 Metropolitan Council on Jewish Poverty, Good Shepherd בעלי־מום ֿפון אומָאּפהענגיקייט ֿפַאר

Services, Lutheran Social ServiceאוןThe Center for Independence of the Disabled .

 די שטייגער אַ , ָארגַאניזַאציעס עטלעכע בײַ  אונטערדינגען אויך וועט Catholic Charities צדקה קַאטוילישע

 על„ און  Greater Chinatown Community Association יס־טשַײנַאטַאוןגרו ֿפון ציבור־ַאסָאציַאציע

 אין אויך עולם דעם בַאדינען קענען זיי ווָאס, El Centro del Immigrante” אימיגרַאנטע דעל סענטראָ 

  .ווערן אויסגעלָאזט נישט זָאל ציבור ניו־יָארקער איין קיין ַאז ַאזוי, שּפרַאכן ַאנדערע

  

, Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם צוליבן נויט־בַאדערֿפטיקער יעדער איז הילף ַאזאַ  יגןקר צו רָאוי

 ָאנקלינגען קענען שטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע. נישט צי FEMA ֿפעמאַ  צו ַאּפליקַאציע ַאן געמַאכט הָאט מע צי

 רשימה ֿפולע אַ  געֿפינען אויך קען מע. ווענדן צו זיך וועמען צו און ווּו דערוויסן צו זיך 0483-258-855-1

  .www.catholiccharitiesny.org וועבזַײטל אויֿפן

  

 איבער הָאבן איצט ביז. בַאדינונג דער ֿפון געניסן וועלן מענטשן 10,000 איבער ַאז, ֿפָארויס זעט שטַאט דער

 נָאכן הילף נָאך FEMA ֿפעמאַ  צו ַאּפליקַאציעס ַאכטגעמ אַײנוווינערס New York ניו־יָארקער 250,000
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 די ֿפון 5% גענָאסן אומגליקן ֿפריִערדיקע בײַ  הָאבן FEMA ֿפעמאַ  לויט. Sandy סענדי ֿפון ווערן געטרָאֿפן

 .אומגליקן ֿפון געטרָאֿפענע ֿפַאר הילף ֿפון ַאּפליקַאנטן
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