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 2013, 4מײ  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

$ מיליאן אין סטעיט פאנדן פאר רעסטאװראציע פון סטעטן אײלענד 5.9מעלדט ) CUOMO( קואמא גאװערנאר

)Staten Islandטורעם סענדי () ביטשעס געשעדיגט פון סופערשSandy( 

ל פרױעקט װעט געבן נױטיגע באשיצונג פאר דערנעבנדע רעזידענשאמיליאניגער רעסטאװראציע -5.9$

 געגנטער

 

$ 5.9ט דעזיגנירט סטעיט הארק ניו יאאז  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

װאס װעט  )Staten Islandבײט אױף סטעטן אײלענד (אציע אררעסטאװרביטש  ער קריטיש װיכטיגן פאמיליא

ניגע מיליא-5.9$געצילטע ריערן קעגן צוקונפטיגע שטורעמס.  די צושטעלן גאר נױטיגע נאטירליכע בא

דונע רעסטאװראציע ארבײט, אױף  רעכנט ארײן אױפהײבן זאמד שטאפלען, צװישן דעםרעסטאװראציע ארבײט 

ביטש  די אפעקטירטע ביטשעס זענען ניו דארפ . )Sandyורעם סענדי (סופערשט במשךגעשעדיגט שװער ביטשעס 

)New Dorp Beachוט ביטש (), סאSouth Beach) סידער גראװ ,(Cedar Grove( און א) וקװאודOakwood(.   דער

 ך. צו װערן די װאך און די ארבײט איז ערװארטעט אנצוהײבן באלד דערנא צוגעטײלטקאנטראקט איז ערװארטעט 

 

סטעטן ון רעזידענשאל קאמיוניטיס אױף איז קריטיש װיכטיג פאר די באשיצונג פ רעסטאװראציע ארבײט "די

ון רעזולטאט פ לס אא רן מער אױסגעשטעלט צו צוקונפטיגע שטורעמסװעלכע זענען געװא )Staten Islandאײלענד (

.  "אנערקענענדיג די געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האטזע צעשטערונג," צעדענטלארעפ )Sandyסענדי'ס (

ב הא ),Sandyסענדי (ך זענען אױסגעשטעלט געװארן דערצו נא זיגע רעזידענשאל קאמיוניטיסגעפאר װאס די דא

כדי צו פארשנעלערן אט דעם  אגענטורןלע סטעיט, ארטיגע און פעדעראון א מאנשאפט פ צונױפגערופןאיך 

סטעטן מיוניטיס אױף כוחות כדי צו באשיצן די דאזיגע קאפראצעס און טאן אלעס אין אונזערע  רעסטאװראציע

נאטירליכע די  שטעלןװאס װעט אױפן, ט זיך ארבײט הײבאיך בין צופרידן אז די א  .)Staten Islandאײלענד (

 ."מיוניטיס במשך שװערע שטורעמסקאיצן אונזערע אײנװאױנער און זענען אזױ װיכטיג צו באש עלכעװבאריערן 

 

) האט געזאגט, "איך װיל לױבן דעם גאװערנאר James P. Molinaro( לינארא. מאיט דזשעימס פבארא פרעזידענ

שיצן ביטשעס און בא )Staten Islandסטעטן אײלענד'ס (װרירן ם פאראױסזעענדע פלאן צו העלפן רעסטאר דעפא

ע ברעג ליניעס און ט געטױשט אונזער) האSandyסענדי (ריקעין .  האון צוקונפטיגע שטורעמספהײם אײגנטימער 

עם ים און זענען ד האבן נישט קײן באשיצונג קעגןהײמען ביטשפראנט ך אײגנטום.  א סא חרוב געמאכט

, גטאזינט דעם ערשטן  טעטיגבער געװען איז אר אױסגעשטעלט צו פארפלײצונגען דאס גאנצע יאר.  דער גאװערנא

.  יעצט װעט )Sandyסענדי (ון פון די צעשטערונג פזיך צו ערהױלן  )Staten Islandסטעטן אײלענד (נדיג העלפ

סטעטן ון אין נאמען פון די מענטשן פ.  עטיװטירן פון די דאזיגע נײע איניציאינזער בארא באזונדערס בענעפאו

אפלאדיר איך דעם גאװערנאר פאר זײן פירערשאפט און שטיצע נאך דעם דאזיגן  )Staten Islandאײלענד (

 רישן שטורעם."היסטא
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טע ברעג ליניע שיצפון אונזערע אומבא ציעגט, "רעסטאװרא) האט געזאAndrew Lanza( סענאטאר ענדרו לאנזא

ױנען אין אס װ, באזונדערס יענע װא)Staten Islandסטעטן אײלענד (ון אױנער פר די אײנװאיז לעבנסװיכטיג פא

פון די באריערן װאס  ציעאװרעסטאביטשפראנט קאמיוניטיס.  די דאזיגע פאנדן װעלן ערמעגליכן זאפארטיגע ר

פארמײדן צו שטערקער און בעסער צוגעגרײט כדי זײ ױס די ברעג ליניע, מאכנדיג אױנען לענגאס װבאשיצן יענע װא

פאר זײן  )Cuomo( קואמא גאװערנארהאלטן צוקונפטיגע שטורעמס.  איך אפלאדיר צופארפלײצונג און אױס

ריקעין סענדי האון אמיוניטיס צעשטערט פילע קיק אױפצובױען די פאנגײענדע שטיצע בשעת מיר ארבײטן צור

)Sandy(". 

 

אין נאמען פון אונזערע שכנים װעמען מיר דארפן באשיצן ) האט געזאגט, "Diane Savino( װינאסענאטאר דײען סא

 פאר האלטן זײן )Andrew Cuomo( קואמא ענדרו גאװערנארנקען ע סעזאן טו איך באדאעם קומענדיגנופ

אלץ אפעקטירט כבאזונדערס יענע װאס זענען נא ,)Staten Islandסטעטן אײלענד (ון פארפליכטונג צו די מענטשן פ

רן .  די דאזיגע רענאװאציעס װעלן געבן אביסל באשיצונג װאס איז פארלױרן געװא)Sandyריקעין סענדי (האון פ

ם'דיגע ברעגן אפילו מער אױסגעשטעלט װי 'דיגע און דרואונזערע מזרח געמאכטט װאס הא ,משך דעם שטורעםב

 יל חורבן און טױט."פזױאנגעזײט אט און הא אױף די יבשהאיז געקומען  )Sandyסענדי ( װען ,ריערפ

 

ר גט, "דאס איז אױסגעצײכנט נײעס פא) האט געזאNicole Malliotakisקיס (ליאטאל מאאסעמבליפרױ ניקא

 װעלכעאון  )Sandyסענדי (ון רן פמען זענען צעשטערט געװאס הײװעמענ איסט שארױנער לענגאױס דעם אאײנװ

אקעאן איז א פריאריטעט און איך טו דעם  קעגןבאשיצן אונזערע קאמיוניטיס צובױען.  צוריק אױפװילן זיך 

סטעטן שטערקערע, בעסערע  צוריק אױפצובױען אן אונז פאר'ן העלפ )Cuomo( קואמא גאװערנאר עןנקבאדא

 ."צוקונפטיגע שטורעמסון אױנער פשיצן אײנװבאאון  )Staten Islandאײלענד (

 

ביטשפראנט ) Staten Islandסטעטן אײלענד'ס (") האט געזאגט, Joseph Borelliרעלי (וזעף באאדזשאסעמבלימאן 

ר װיכטיגע באשיצונג פאקריטיש  פאר אונזער קאמיוניטי.  עס איז א באקװעמליכקײטבלױז א װיכטיגע  װיאיז מער 

װעט  )Sandyסענדי (ון רעסטאװרירן די ברעג ליניע װאס איז צעשטערט געװארן פהײמען און געגנטער.   אונזערע

אין  אײנװאױנער )Staten Islandסטעטן אײלענד (כן לן נישט חרוב מאזאענערע שטורעמס ז קלהעלפן פארזיכערן א

יעדע מעגליכע  באטראכטןדארפן מיר  )Tottenville(טענװיל ביז טא )South Beachסאוט ביטש (ון ט.  פדי צוקונפ

 סירן."קײנמאל נישט פאל זאסטער דיזא אפציע כדי צו פארזיכערן אז אזא

 

אנטײלנעמענדע אגענטורן רעכענען ארײן דעם ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענװײראנמענטאל 

איז  װאס ,רױעקטדער פ ון אינזשענירן. קאנסערװירונג, ניו יארק סיטי פארקס און די יו.עס. ארמײ קארפס פ

איז  ,דעם פאבליק אסיסטענס פראגראםדורך  FEMAון פנג פארלא )Cuomo( קואמא'ס גאװערנארנסירט אױף פינא

װי  צוקונפטיגע שטורעמס,ון ען די נאנסטע צו ביטשעס פס זענדי געגנטער װאשיצן הײמען אין צו בא געאײגנט

לע דונעס א צונישט געמאכטהאט  )Sandyערשטורעם סענדי (סופ װײל, " (צפון־דרום'דיגע שטורעמס)ריסטערס"נא

 .)Staten Islandסטעטן אײלענד (ון פזיגן געגנט דאאין דעם 
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