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 2013, 24אפריל  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 

 ) קרבנותSANDYהאוזינג פארלענגערונג פאר סענדי ( מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 

) איז Transitional Sheltering Assistance Programטראנזישענאל שעלטערינג אסיסטענס פראגראם (

 טעג 28פארלענגערט אין ניו יארק מיט נאך 

 

אז די פעדעראלע עמערדזשענסי  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

ט ), אױפ'ן פארלאנג פון דעם סטעיFederal Emergency Management Agency – FEMAמענעדזשמענט אגענטור (

טראנזישענאל שעלטערינג אסיסטענס טאגיגע פארלענגערונג פון דעם - 28אװ ניו יארק, האט באשטעטיגט א 

)Transitional Sheltering Assistance – TSA,װאס איז געװען די דעדלײן פאר 1אנפאנגנדיג אום מײ  ) פראגראם ,

די דיזאגע נײע פארלענגערונג  יל.די לעצטע פארלענגערונג װעלכע איז באשטעטיגט געװארן פריער אין אפר

װעלכע קענען נישט צוריקקערן צו זײערע ) Sandyסופערשטורעם סענדי (ערלױבט בארעכטיגטע איבערלעבערס פון 

  הײמען אײנצושטײן אין אנטײלנעמענדע האטעלן און מאטעלן.

 

רופן אפליקאנטן  װעט FEMA .2013 ,29מײ פראגראם איז  TSAפאר יענע אין דעם  טשעקאוט דאטוםדי נײע 

 װעלכע זענען בארעכטיגט צו די פארלענגערונג כדי זײ לאזן װיסן איבער די נײע טשעקאוט דאטום.

 

דאזיגער פראגראם פאר צו זײן א גאר װיכטיגער רעסורס פאר די דער כמעט זעקס חדשים נאכ'ן שטורעם זעצט “

) קרבנות װאס קענען נאכאלץ נישט צוריקקערן צו זײערע הײמען, און דערפאר האבן מיר Sandyסענדי (

 גאװערנארהאט  ”פאר א פארלענגערונג נאך דעם פראגראם'ס געװענליכע זעקס־מאנאטיג דױער, FEMAגעבעטן

גראם דאזיגע פארלענגערונג פאר דעם טראנזישענאל שעלטערינג אסיסטענס פראדי “ געזאגט.) Cuomo( קואמא

 ”טרעפן. עסלן זונג זײ זאוזינג לעגעבן מער צײט פאר יענע אן קײן האװעט 

 

דאס איז א קורץ־טערמיניגע פראגראם װאס פלאצירט פאמיליעס אין האטעלן בשעת זײ ארבעטן אױס א לענגער 

  טערמיניגע האוזינג פלאן.

 

 FEMAפאר פעדעראל אסיסטענס דורך  , מוזן איבערלעבערס צוערשט זיך אײנגעבןTSAכדי צו זײן בארעכטיגט צו 

 דורך׃

 ;www.DisasterAssistance.govרעגיסטרירן אנלײן אױף  •

 ; אדערm.fema.govעפ אדער גײן צו  FEMAרעגיסטרירן דורך סמארטפאון אדער טאבלעט דורך ניצן די  •

אדער װידעא רילעי  711פאר  .FEMA (3362) (TTY 800-462-7585)-800-621רעגיסטרירן דורך רופן  •

 .800-621-3362), רופט VRSסערװיס (
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