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 2013, 19אפריל  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

$ מיליאן אין פעדעראלע פאנדן צו אנטשעדיגן 8איבער  קירעװעט) CUOMOגאװערנאר קואמא (

 אױפרױמען קאסטן) פאר SANDYגעטראפן פון סופערשטורעם סענדי ( לןלאקא

 

הײנט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט צוגעשטעלט  האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

צו אנטשעדיגן פאר  זײכדי ) Sandyון סופערשטורעם סענדי (געגנטער אפעקטירט פמיליאן פאר  8$איבער 

עטיגטע פאנדן רעכענען שטבא- FEMAזיגע אדי געגנטער װאס ערהאלטן די ד.  ן שטורעם'כנאקאסטן  רױמעןאױפ

ן ; װילעדזש אװ בעבילא) קאונטיSuffolkסאפאלק (), Village of Amityville( עמיטיװילװ ארײן׃ די װילעדזש א

)Village of Babylon) אין סאפאלק (Suffolk ;ן (האנטינגטא טאון אװ) קאונטיTown of Huntington(  סאפאלק,

)Suffolk ;ן (װ סאוטהעמפטאטאון א) קאונטיTown of Southampton,( ) סאפאלקSuffolk ;טאון אװ ) קאונטי

אין  טןרגא נישערניו יארק באטא ) קאונטי; און דערWestchesterװעסטשעסטער ( ),Town of Bedfordרד (בעדפא

  ). Bronxבראנקס (דעם 

 

ענעס דורכאױס קאמיוניטיס דפארשפרײטע שאזט שװערע און האט איבערגעלא )Sandyסופערשטורעם סענדי ("

געװען סײ עקט איז דער אימפ.  "געזאגט) Cuomo( קואמא האט גאװערנארװאס ער האט געטראפן אױפ'ן װעג", 

ם חורבן און דע נדיגרױמע'ן שטורעם אױפכל.  לאקאלן האבן געדארפט שנעל רעאגירן נאנציע, סײ פינאיזישפ

ון זענען געװען אומגעהױער.  בשעת מיר זעצן פאר דערפ סטןאװאס איז איבערגעלאזט געװארן, און די ק רגברוכװא

ן די דאזיגע קריטיש װיכטיגע פאנדן כדי צו קירעװעצו קענען רידן לן און צוריק אױפצובױען, בין איך צופזיך צו ערהױ

 ונעם שטורעם."אפעקטירט געװארן פס זענען װאנטשעדיגן יענע א

 

איז אונזער דעפארטמענט'ס  )Sandyסופערשטורעם סענדי (ך מיוניטיס געשעדיגט דוראױפשטעלן קאצוריק "

אײנע פון די ן יעדע , און די דאזיגע פובליק אסיסטענס אנטשעדיגונג פאנדן װעלן העלפריטעטהעכסטע פריא

 NYSט גנארמאליטעט," האט געזא לע ענינים צושטעלן זײערע פיסקאס צוריקצומיוניטיאפעקטירטע קא

 זיכערהײט און עמערדזשענסי סערװיסעס נדמלאון הײג פקאמישאנער פון די אפטײלונ

)Division of Homeland Security and Emergency Services ( עם. האדזשעראום) וערJerome M. Hauer .( 

 

טײל פון אנגײענדע און ערװארטעטע צוקונפטיגע  איזדי ארױסגעבונג פון די דאזיגע פעדעראלע פאנדן 

עיט װעט אדמיניסטרירן און צאלן פאר די אפעקטירטע מוניציפאליטעטן.  אנטשעדיגונגען װאס דער סט

מוניציפאליטעטן װערן אנטשעדיגט באזירט אױף א רײע פרױעקטן װאס רעכענען ארײן קאנסטראקשאן און 

 ,אקטיװאציעס, עװאקואציעס, אינספעקציעס EOCזאמד און פלאנצונגען ברוכװארג, באזײטיגונג פון דעמאלישאן, 

) STEPפארריכטונגען און רעסטאװראציע, און די שעלטערינג און טעמפארערי עסענשאל פאוער ( ITענסי עמערדזש

פארפליכטעט די  FEMAפראגראם.  דער סטעיט װעט פארזעצן צו מאכן די דאזיגע אנטשעדיגונג צאלונגען בשעת 

 פאנדן.
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 י) קאונטSuffolk) ,סאפאלק (Town of Huntingtonהאנטינגטאן ( טאון אװ

 

סטן .  קא$4,079,266לט ערהא ) קאונטיSuffolk) אין סאפאלק (Town of Huntingtonאנטינגטאן (ה דער טאון אװ

אין  אױסגאבןקװיפמענט און קאנטראקט רבעט, ע'ן שטורעם זענען געװען פאר אכנא געקראגןװאס דער טאון האט 

נטאמינירטן זאמד, װאס האט גורם געװען צװײגן, פאוער לײנס און קאלענע בײמער, געפאזײטיגן מיט באשײכות 

 שטענדן.אומערליכע פארשפרײטע געפ

 

 טאון אװ האנטינגטאן ן 'רהאט גורם געװען גרױסע שאדענעס פא )Sandyסופערשטורעם סענדי ("

)Town of Huntington( ארבעטערס, באאמטע און מיוניטיס.  די טאון חורבן אין א סאך פון זײנע קאנגעזײט און א

'ן שטורעם, אן אנשטרענגונג כ, באזײטיגנדיג ברוכװארג נאטערבגעאבן אומערמידליך רעספאנדערס האערשטע 

).  Carl L. Marcellinoגט סענאטאר קארל על. מארסעלינא (געזאט ױסגעװיזן צו זײן זײער טײער," הארא טהאס װא

האנטינגטאן ער אין ז די שטײער צאלבײ פארזיכערן א רר נוצבא"די דאזיגע אנטשעדיגונג װעט זײן גא

)Huntington( קואמא גאװערנארנק איך דאלײצעס.  אױף זײערע פ אױסגאבןדארפן טראגן די גאנצע לן נישט זא 

)Cuomo ( אנדן."יענע פ קירעװעןפאר זײן שנעלע האנדלונג בײ 

 

לאנג אײלענד ון פונקט װי א סאך טײלן פ) האט געזאגט, "Chad A. Lupinacciאסעמבלימאן טשאד עי. לופינאטשי (

)Long Island(  דער איז) טאון אװ האנטינגטאןTown of Huntington(  כ'ןדור ןארגעװגעזשאלעװעט נישט אױך 

- FEMAזיגע די דאון קום פנא ערד  .)Sandyסופערשטורעם סענדי (ון כוח פ דןצעשטערנ רןאומגעהױע

האנטינגטאן ון אױנער פי אײנװבעסערע צײט.  ד קײןאין  פאסירןנישט געקענט  האט באשטעטיגטע פאנדן

)Huntington(  ון פ פארגעסןזענען גרײט צו) סענדיSandy (".און צוריקקערן צו ביזנעס װי געװענליך  

 

 ) קאונטיSuffolk), סאפאלק (Town of Southamptonטאון אװ סאוטהעמפטאן (

 

.  במשך $1,512,091לט ערהא ) קאונטיSuffolk) אין סאפאלק (Town of Southamptonטאון אװ סאוטהעמפטאן (

געבראכן בײמער און פאוער לײנס, און פארבונדעטע  סרקע װינטן און רעגנהאבן שטא )Sandyסענדי (

אױס דורכ קורצשלוסןנדן און עשטאומגעװען געפערליכע  ורםגבן ן אין נידעריג ליגנדע געגנטער האלײצונגעפארפ

פלאנצונגען זענען בײמער און געמישטע װארג פון ברוכון פ דןרקוביק יא 100,000דעם טאון.  איבער 

ארן דורך מוניציפאלע און קאנטראקטירנדע זײטיגט געװען באס זענאיבערגעלאזט געװארן ארום דעם טאון, װא

 צעס. פרארױמען דעם אױפ פארשנעלערןמאנשאפטן, ארײנגערעכנט דעם באנוץ פון רענטאל עקװיפמענט כדי צו 

 

צװײ מאל אזױ פיל און  –ליטעטן איז קריטיש װיכטיג לע מוניציפאט פון לאקאן די הענרן איװערי דאלארעקאגעבן "

 "נהײבן,ן האלט בײם אסעזא סטישערטורי טרײבנדערמיע־עקאנא ערד .א, װ)Southamptonסאוטהעמפטאן (ר פא

סענדי 'ס טװער איז א מיטגליד פון דעם סענא )Kenneth P. LaValleהאט געזאגט סענאטאר קענעט פי. לאװאל (

 מיטעט.בודזשעט סוב־קא

 

דיר איך אפלא) האט געזאגט, ".Fred W. Thiele, Jr( דער אינגער טילדאבלאיו. אסעמבלי מעמבער פרעד 

 טאון אװ סאוטהעמפטאן דעם ן צו העלפרײנמישן כדי זיך אר פא )Cuomo( קואמא גאװערנאר

)Town of Southampton(די  אױפרױמעןט מען געמוזט רױסע ארטעריעס, הא.  אלס א קאמיוניטי מיט זײער װײניג ג

ון די זאלן קענען דורכפארן, נישט אפגעזען פ אירטעקועמערדזשענסי װיקלס און די עװאכדי טן משנעלסאװעגן װי 

 ."נטשעדיגונגא FEMAזיגע קאסטן.  מיר זענען דאנקבאר פאר די דא
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 ) קאונטיSuffolk), סאפאלק (Village of Babylonװילעדזש אװ בעבילאן (

 

סענדי במשך .  $832,604לט ערהא ) קאונטיSuffolk), סאפאלק (Village of Babylonדי װילעדזש אװ בעבילאן (

)Sandy(  אנגעמאכט פארשפרײטע  נסכװאליעס און רעג טײדעלהאבן פארפלײצונגען, שטארקע װינטן, גרױסע

שטורעם ריקעין הא רצלט פוןאױסגעװאבײמער רן דורך ערהױבן געװאס און קױרבס זענען דענעס, און סײדװאקשא

עקװיפמענט כדי צו העלפן מיט די אײנזאמלונג און באזײטיגונג פון  דינגעןט געמוזט די װילעדזש האװינטן.  

, װי אױך כמעט רגטאנען קאנסטראקשאן און דעמאלישאן ברוכװא 2,500פון ארום  אנעןברוכװארג, װאס איז באשט

 'סנשטרענגונג איז געװען ערגענצט דורך דעם װילעדזשוכװארג. די אױפרױמען אטאנען פלאנצונגען בר 1,600

 .רגװארקפארס פאר בײדע טיפן ברוכװא

 

מיט  קומעןצואױסלץ כדי מוניציפאליטעטן פלאגן זיך נאכאלע לאקא) האט געזאגט, "Phil Boyleסענאטאר 3יל בױל (

 גאװערנארנקען אױפרױמען.  איך װיל באדא )Sandyסענדי (ערשטורעם סופ דעםון ערװארטעטע אױסגאבן פדי אומ

, און איך )Village of Babylonדי װילעדזש אװ בעבילאן (ר דן פאנפאר פארזיכערן די דאזיגע פא )Cuomo( קואמא

אנדערע צעשטערטע קאמיוניטיס בשעת אױפרױמען  צוצן צו קומען רזעבין צופרידן אז אנטשעדיגונג פאנדן װעלן פא

 ן."אנשטרענגונגען גײען א

 

אװ ס דער סטעיט די װיכטיגסטע זאך װאגט, ") האט געזאJoseph Saladino( אסעמבלימאן דזשאוזעף סאלאדינא

לאקאלע  ערעױנער און אונזא, אונזערע אײנװמוניציפאליטעטןז אונזערע טאן איז צו פארזיכערן איעצט מוז רק ניו יא

 גןס זײ נױטיזאלן תיכף ערהאלטן די הילף װא )Sandyסופערשטורעם סענדי (ון ביזנעסער װאס זענען די קרבנות פ

י אמשנעלסטן און איך מיוניטיס װגעפאדערט אז די דאזיגע הילף זאל עררײכן אונזערע קאב .  איך האזיך דערין

בעבילאן װילעדזש האט רוף.  אױפאױף יענעם כט פאר לײגן א )Cuomo( קואמא גאװערנארנק און שעץ באדא

אױנער און ארבעטנדיג כדי צוריקצושטעלן שיצנדיג אונזערע אײנװ, באן אומגעהױערע סכום געלטגעשפענדעט א

  נארדירעלף סקאר עיארבעטן מיט מליטעט.  איך בין זײער מאטיװירט פארצוזעצן צו אנארמא ס לעבן צודא

)Ralph Scordinoאני (לבארן אז ) כדי צו פארזיכעAlbanyדעליװערן.ל ) זא" 

 

 ) קאונטיWestchester), װעסטשעסטער (Town of Bedfordטאון אװ בעדפארד (

 

.  $585,766ערהאלט  ) קאונטיWestchesterװעסטשעסטער ( אין )Town of Bedfordדער טאון אװ בעדפארד (

 פלאנצונגען ברוכװארג, ארײנגערעכנטכע געפערליפארשפרײטע האבן װינטן גורם געװען  )Sandyסענדי (במשך 

דער טאון האט געניצט .  ןדורכגאנגעגעפאלענע בײמער און צװײגן אין װעגן, פובליק פארקן און רעכט־פון־

קוביק יארדן  22,707כדי צו באזײטיגן בערך , לעיבארקאנטראקטירנדע מוניציפאלע לעיבאר, פארגרעסערט דורך 

 .ןדורכגאנגעװארג פון דעם טאון'ס װעגן און רעכט־פון־פון בײמער און פלאנצונגען ברוכ

 

זאל געלױבט  )Cuomo( קואמא גאװערנאר גט, ") האט געזאGeorge Latimerסענאטאר דזשארדזש לאטימער (

רד.  מיר זענען גאר דאנקבאר פאר זײן שטיצע און ע הילף פאר די מענטשן פון בעדפאנױטיג װערן פאר צושטעלן א

 מיוניטי."קאן אונזער לפט בײם העפפירערשא

 

ט געזאגט," איך האב מיט די אײגענע אױגן געזען דעם ) האDavid Buchwaldאסעמבלימאן דעיװיד בוכװאלד (

 ,)Bedford( רדצו די הײמען און ביזנעסער פון בעדפא )Sandyסופערשטורעם סענדי (ון שאדן אנגעמאכט פ

רקײט צו דערלאנג מײן טיפסטע דאנקבאאיך  ). Katonah( ) און קאטאנאBedford Hillsבעדפארד הילס (

 דער טאון אװ בעדפארדקירעװען די דאזיגע פעדעראלע פאנדן כדי ר פא )Cuomo( קואמא גאװערנאר

)Town of Bedford( זיגן צעשטערנדע שטורעם."קענען פארזעצן זיך צוריק אױפצובױען נאך דעם דאל זא 
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 )Bronxניו יארק באטאנישער גארטן, דער בראנקס (

 

.  קאסטן װאס דער באטאנישער $520,929ערהאלט ) Bronxדער ניו יארק באטאנישער גארטן אין דעם בראנקס (

פלאנצונגען קוביק יארדן  5,000רױמען און באזײטיגן בערך 'ן אױפגארטן האט געקראגן זענען געװען פאר

כנדיג פאראורזאן, עגן און דורכגאנגקירט װעגן, שטעװאס האבן בלא געפאלענע בײמער ברוכװארג, ארײנגערעכנט

  לן רעגיסטרירטן היסטארישן לענדמארק.נאציאנאדעם  געפערליכע אומשטענדן דורכאױס

 

גט, "יעדעס יאר באזוכן טוריסטן פון ארום די װעלט אין אונזער האט געזא) Jeff Klein(דזשעף קלײן סענאטאר 

מיט די דאזיגע קריטישע רעקאװערי  . נקס באטאנישן גארטןדעם ברארילינג אין בארא כדי צו זען די שײנקײט פון פ

) דױערהאפטיגע לענדמארקס װעלן Bronxנקס (ערן אז אײנע פון דעם בראװ גטאיבערצײנדן קענען מיר ענדליך פא

פאר פארזיכערן אז אונזער בארא'ס געברױכן  )Cuomo( קואמא גאװערנארנק לן בלי.  איך דאובאלד צוריק צום פ

  ".)Sandyסופערשטורעם סענדי (ון בשעת מיר זעצן פאר זיך צו ערהױלן פגעװארן נאכגעקומען  זענען װידער

 

ר װיכטיג פאאיז  ניו יארק באטאנישער גארטןדער , ") האט געזאגטMark Gjonaj( דזשאנײאסעמבלימאן מארק 

זענען אנדן די דאזיגע פ ס איז קריטיש װיכטיג אזזוכער.  עװײלער, אלע ניו יארק סיטי אײנװאױנער און באמײנע 

ר צושטאנד בעפא םצו )Bronxדעם באטאנישן גארטן אין דעם בראנקס (כדי צוריקצושטעלן אלאקירט געװארן 

פאר די פאנדן כדי צוריק אױפצובױען אונזערע ) Cuomo( קואמא גאװערנארנק .  איך באדא)Sandyסענדי (

 ליכטיגער װי אמאל." גלאנצן אבן־טובנקס קאמיוניטיס און פאר מאכן דעם דאזיגן ברא

 

 ) קאונטיSuffolk), סאפאלק (Village of Amityvilleדי װילעדזש אװ עמיטיװיל (

 

.  די $483,450ערהאלט  ) קאונטיSuffolk) אין סאפאלק (Village of Amityvilleי װילעדזש אװ עמיטיװיל (ד

 און רעדוקציע, סטארעדזשציע, טראנספארטא זענען געװען פאר די באזײטיגונג,ון די װילעדזש פ סטןאױפרױמען קא

טאנען פלאנצונגען  1,300נען קאנסטראקשאן און דעמאלישאן ברוכװארג און בערך טא 2,300בערך אװעקפירן 

די טײדעל רקע װינטן, װי אױך שטארצלען.  ײגן און װאלענע בײמער, צװ, באשטײענדיג פון געפאברוכװארג

יז באשטאנען פון אױסערדיגע טראקשאן און דעמאלישאן ברוכװארג װאס אבן געברענגט צו קאנספארפלײצונג, הא

כדי באזײטיגט צו  רעכט־פון־דורכגאנגרן צום װילעדזש װאס אלעס איז געברענגט געװאדענעס, און אינערליכע שא

ר און קאנטראקטארס האבן ארײנגערעכנט מוניציפאלע לעיבאזײטיגונג קאסטן פאר ברוכװארג בא.  װערן

.  די װילעדזש האט אױך געניצט געדונגענע ונט עקװיפמענטפארס אקא ט'ןװאס האבן זיך באניצט מיװערטײם א

קאנסטראקשאן און  דאסר כדי צו העלפן מיט די אײנזאמלונג פון ברוכװארג.  מיט אן אפעראטא עקװיפמענט

ברוכװארג איז אױך פלאנצונגען  אסדעמאלישאן ברוכװארג איז אריבערגעפירט געװארן צו א צײטװײליג ארט.  ד

.  קאנטראקטארס זענען געדונגען געװארן ארט רעדוקציעברוכװארג אריבערגעפירט געװארן צו א צײטװײליג 

 זײטיגונג ערטער. צו ענדגילטיגע בא ברוכװארג דאסירן פון די װילעדזש גאסן און אריבערפ מלען ברוכװארגאײנצוזא

 

סופערשטורעם סענדי ) האט געזאגט, ".Charles J. Fuschillo, Jrסענאטאר טשארלז דזשעי. 3ושילא, דזשוניאר (

)Sandy(  די װילעדזש אװ עמיטיװיל האט אנגעמאכט געװאלדיגע צעשטערונג און שאדענעס אין 

)Village of Amityville(, רג.  די װילעדזש האט געשפענדעט היבשע איבערלאזנדיג טױזנטער טאנען ברוכװא

ערהױלן און צוריק צו וכװארג כדי אײנװאױנער און ביזנעסער זאלן קענען אנהײבן זיך בר דאסרעסורסן צו באזײטיגן 

 די װילעדזש אװ עמיטיװיליטירן טשעדיגונג פאנדן װעלן היבש בענעפאױפצובױען װי אמשנעלסטן.  די דאזיגע אנ

)Village of Amityville( אנשטרענגונגען." און דעליװערן גאר נױטיגע שטיצע פאר זײנע אנגײענדע רעסטאװראציע 
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ך ע אױפרױמען נאס ערשט) האט געזאגט, "דאRobert K. Sweeneyראבערט קעי. סװיני ( אןאסעמבלימ

געפאדערט יעדן אײנעמ'ס ט איז געװען אן אומגעהױערע אנשטרענגונג װאס הא )Sandyסופערשטורעם סענדי (

יגע װאלונטירן, ציװילע ארגאניזאציעס און האט געקענט זיך פארלאזן אױף ארט )Amityvilleעמיטיװיל (.  הילף

, במשך דעם שטורעם.  )Cuomo( קואמא גאװערנאררײנגערעכנט איבערגעגעבענע רעגירונג אײנגעשטעלטע, א

דער גאװערנאר זעצט פאר צו דעליװערן דורך פארזיכערן אז אונזער לאקאלע רעגירונג זאל ערהאלטן די 

 רױמען."צה געבן מיט די קאסטן פון אױפן עכדי זיך א פעדעראלע הילף װאס זי נױטיגט זיך דערין
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