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 2013, 10 מײ פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

הילף מאנשאפטן קײן לאקאלן אין  )SANDY( סענדי שיקט ארױס )CUOMO( קואמא אװערנארג

 ) קאונטיROCKLANDראקלענד (
 

) קרבנות מיט אפליקאציעס פאר פעדעראל האוזינג און ביזנעס Sandyנדי (טרענירטע סטעף װעלן העלפן סע

 רעקאװערי עיד

 

פארטרעטערס ט ) הילף מאנשאפSandyשיקט ארױס סענדי () Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

העלפן הײם  , כדי צו14ג, מײ , און דינסטא13 ײג, מאום מאנטא ) קאונטיRocklandקלענד (קײן לאקאלן אין רא

) זיך אײנגעבן פאר רעקאװערי Sandyסענדי ( אײגנטימער און ביזנעס אײגנטימער אפעקטירט פון סופערשטורעם

 עיד. 

 

װעלן זײן עװעילעבל זיך צו טרעפן  ) קאונטיRocklandראקלענד (ון טרענירטע סטעף, סײ פונעם סטעיט און סײ פ

 ׃14, און דינסטאג, מײ 13, מײ מאנטאגאום  מיט אײנװאױנער אין די דאזיגע לאקאלן

 

Stony Point 

Rho Building 

5 Clubhouse Drive 

Stony Point, NY 10980 

 פארנאכט 6 –אינדערפרי  11

 

Piermont 

Village Hall 

478 Piermont Avenue 

Piermont, NY 10968 

 פארנאכט 6 –אינדערפרי  11

 

הײם  ) קאונטיRocklandראקלענד (ך שעת א סא) האט געזאגט, "בNita Lowey( לאװי רױ ניטאקאנגרעספ

טאקע א איז  )Sandyסענדי ( סופערשטורעם לן זיך און בױען זיך צוריק אױף נאךאון ביזנעסער ערהױאײגנטימער 

פארטרעטערס װעלן זײן עװעילעבל צו העלפן לאקאלע ) הילף מאנשאפט Sandyסענדי (זיגע גוטע בשורה אז די דא

יז געװען א )Sandyסענדי (ך ם הילף.  פעדעראלע שטיצע נאר נױטיגע שטורעפאר גאאײנװאױנער זיך אײנגעבן 

) זיך שטעלן אױף Lower Hudson Valley(ן װעלי אױנער פון דעם לאוער האדסאן אײנװקריטיש װיכטיג בײם העלפ

װיכטיגע  זיגעאײװאױנער װעלן האבן צוטריט צו די דא) Rocklandראקלענד (ז די פיס, און איך בין צופרידן א

 רעסורסן."
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סענדי ז "איך בין צופרידן אגט, ) האט געזאC. Scott Vanderhoefף (טי עקזעקוטיװ סי. סקאט װאנדערהאונקא

)Sandy( פיערמאנט אװװילעדזש זוכן אין די אװעט ב ) הילף מאנשאפטVillage of Piermont ( טאון אװ סטאוני און

ערגאנצן די אױסערגעװענליכע אנשטרענגונגען פון נװעזנהײט װעט זיכער זײער א ). Town of Stony Pointפױנט (

און עמערדזשענסי סערװיסעס און קאמיוניטי ײער אונזערע קאונטי אגענטורן, באזונדערס דעם אפיס פון פ

זיך  הײם אײגנטימערביזנעס און  ען אונזערסטראטעגיעס צו העלפ ארבעטןצואױס נדיגרזעצאנטװיקלונג אפיס, פא

 .")Sandyסענדי ( סופערשטורעם רהױלן און צוריק אױפצובױען נאךצו ע

 

 /http://nysandyhelp.ny.govכדי זיך אײנצוגעבן פאר האוזינג אדער ביזנעס רעקאװערי הילף, באזוכט 

װיקלונג צענטער דיזאסטער רעקאװערי קלײנער ביזנעס אנט NYSביזנעס רעקאװערי הילף איז אױך עװעילעבל אין 

 : ) קאונטיRocklandראקלענד (לן אין לאקא

 

Suffern 

Rockland Community College 

145 College Road 

Suffern, New York 10901 

845-356-6065 

 נאכמיטאג 5 –אינדערפרי  9מאנטאג ביז פרײטאג: 

 נאכמיטאג 5 –אינדערפרי  9שבת׃ 

 

Haverstraw 

37 West Broad Street, 2nd Floor 

Haverstraw, New York 10927 

845-356-6065 

 נאכמיטאג 5 –אינדערפרי  9מאנטאג ביז פרײטאג: 
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