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 2013, 12 מײ פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

 

ר לײנס פאר ועפא איבערפירןון עיט װעט דעקן קאסטן פמעלדט אז סט )CUOMO( קואמא אװערנארג

 )SANDY( סענדיון הײמען אפעקטירט פ

 

פאוער לײנס הײבן אדער  איבערפירןפאנדן פאר ) Sandyסענדי ( לעידמען חלק פון פעדעראניו יארק װעט װ

 רזאלן נישט צאלן דערפאלער אטע צכדי שטײער צאלער און רא

 

די חלק פון א ניו יארק װעט װידמען ז האט הײנט געמאלדן א )Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

צו אקאמאדירן פאוער לײנס כדי  איבערפירןאדער הײבן  פון טןסדי קאצו דעקן  ) פאנדןSandyפעדעראלע סענדי (

 ודס. די קאן קומעצונאככדי געבױט און מוזן געהױבן װערן צוריק אױפלץ ן נאכארקערס װעמענס הײזער װערניו יא

.  דעם נישט דארפן צאלן פאר דעם פרױעקטהײם אײגנטימער שטײער צאלער און װעלן  טןסדורך דעקן אט די קא

) האט אנטװיקלט א פלאן צו דעקן די LIPAריטעט (גאװערנאר'ס אפיס, צוזאמען מיט די לאנג אײלענד פאוער אױטא

אנדעם װאס אײגנטימער זאלן צאלן דערפאר, און צו  פאוער לײנסזײנע  איבערפירןאדער הײבן  סטן פוןקא

 בילדינגרטע געגנטער כדי צו פארזיכערן אז עקטיפאין די א טסרטמענבילדינגס דעפא עפאלרדינירן מיט מוניציקאא

 עטיגן. ערלױבענישן זאלן נישט פארשפ

 

בן קײן זאלן נישט הא )Sandyסענדי (סופערשטורעם ון "מיר װעלן זיכער מאכן אז ניו יארקערס װאס ערהױלן זיך פ

סטעיט װעט צאלן דער .  "געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האטסטן," קאדער לאסטן א נציעלעפינאבליכע צוגא

כן פאר די דאזיגע צופאסונגען צו אונזערע פאוער לײנס כדי צו העלפן אונזערע קאמיוניטיס זיך ערהױלן און צו מא

 סטערס."ײט צו צוקונפטיגע נאטירליכע דיזארכערער און מער צוגעגאונזער סטעיט זי

 

 טװ צו סקאברי אנצן, האט געשיקט ארזיצער פון ענערגיע און פינא), פRichard Kauffman( ןארד קאופמאריטש

רמירנדיג אים ), אינפאLong Beachנג ביטש (), סיטי קאונסיל פרעזידענט פון לאScott J. Mandelנדעל (דזשעי. מא

א סאך הײמען דורכאױס די סט.  קן די קאט בכװנה צו דעאון װיאזױ דער סטעיט הא לענערפ 'סLIPAאיבער 

נט פױ), בריזי Rockawaysװעיס (), די ראקאLong Beachלאנג ביטש (מען אין רײנגערעכנט הײ, אנעפארפלײצונג זא

)Breezy Point( קר), אײלענד פאIsland Parkושענסײד (), אOceansideײער אײלענד () און פFire Island( זענען ,

קאוד גע כצוקומען די געהערינאכדי װערן איבערגעבױט און געהױבן  פןרשװער געשעדיגט געװארן און װעלן דא

עלט זיך אױס כדי צו דערונגען.  ניו יארק סטעיט איז פולקאם פארפליכטעט צוצושטעלן די הילף װאס עס פפא

אז ראטע צאלער  נדיגרזיכערפא אױך און אופן געלינדערטןאױף א צובױען העלפן הײם אײגנטימער זיך צוריק אױפ

 סטן. פאר פארבונדעטע קא תהוצאואױסשטײן די זאלן נישט  )Long Islandלאנג אײלענד (אױף 

 

 ׃ךפאלגט נאדער בריװ 
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 :קאונסיל פרעזידענט מאנדעל געערטער

 

די לאנג אײלענד צו  9ון מײ ענטפער צו אײער בריװ פ ןאשרײב איך  )Cuomo( קואמא גאװערנארון אין נאמען פ

עקטירן אײנװאױנער אײער בריװ האט אידענטיפיצירט צװײ װיכטיגע זארגן װאס אפ ). LIPAפאוער אױטאריטעט (

 פון טןס) װער זאל אױסשטײן די קאSandy() :1סענדי (סופערשטורעם ון װעלכע פלאגן זיך נאכאלץ זיך צו ערהױלן פ

) 2, און (ערןס מוזן געהױבן װען װארטע הײמצו אקאמאדירן רעקאנסטרואיפאוער לײנס כדי  איבערפירןאדער הײבן 

בילדינגס דעפארטמענטס כדי צו פארזיכערן  ארטיגעארבעט מיט  פאוער לײנסינירן זײער דרקאא LIPAזױ װעט װיא

 פרעצעסירט װערן פאר אפעקטירטע הײם אײגנטימער.באצײטנס אז בילדינג ערלױבענישן זאלן קענען 

 

פעדעראלע סענדי דעם סטעיט'ס חלק פון א ען װידמרק װעט צו באריכטן אז דער סטעיט אװ ניו יארידן איך בין צופ

)Sandy הײם אײגנטימער און  כדיאין אזעלכע סיטואציעס פאוער לײנס הײבן  צו דעקן די יוטיליטי קאסטן פון) פאנדן

יס, האט אנטװיקלט א , צוזאמען מיט אונזער אפLIPA.  אױסגאבןראטע צאלער זאלן באפרײט װערן פון אזעלכע 

אנדעם װאס אײגנטימער  פאוער לײנסזײנע  איבערפירןאדער הײבן פולקאם  טיליטי קאסטן פוןפלאן צו דעקן די יו

עקטירטע בילדינגס אפ זאלן צאלן דערפאר, און צו קאארדינירן מיט אײער בילדינגס דעפארטמענט (און אנדערע

 פעטיגן.דעפארטמענטס איבער לאנג אײלענד) צו פארזיכערן אז בילדינג ערלױבענישן זאלן נישט פארש

 

פארפלײצונג זאנע זענען שװער געשעדיגט געװארן און װעלן דארפן ז הײמען דורכאױס די מיר פארשטײן א

ן געהױבן װערן כדי נאכצוקומען די געהעריגע , און אז א סאך פון די דאזיגע הײמען װעלן דארפאיבערגעבױט װערן

י הילף װאס עס פעלט זיך אױס כדי צו העלפן קאוד פאדערונגען.  מיר זענען פולקאם פארפליכטעט צוצושטעלן ד

און אױך פארזיכערנדיג אז ראטע צאלער אױף  אופןגעלינדערטן אױף א הײם אײגנטימער זיך צוריק אױפצובױען 

) זאלן נישט אױסשטײן די הוצאות פאר פארבונדעטע קאסטן.  איך האב געשיקט א Long Islandלאנג אײלענד (

), װער װעט הײנט קאנטאקטירן אײער אפיס כדי צו באשטימען א John McMahonקאפיע צו דזשאן מאקמעהאן (

 ן. 'ס פלאLIPAמיטינג צו באהאנדלען 

 

 צובױען זיכער און שנעל. אױנער זיך צוריק אױפן אײנװא דאנק פאר אײער בריװ און אײער פארפליכטונג צו העלפ

 

 

 אײער

 

 )Richard Kauffmanריטשארד קאופמאן (

 ערגיע און פינאנצן, אפיס פון דעם גאװערנארפארזיצער פון ענ

 

 יעס צו׃קאפ

 קואמא גאװערנארר ), לאנג אײלענד רעגיאנאלער פארטרעטער פאMarianela Jordanן (דארמאריאנעלא דזשא

)Cuomo(  

 John McMahon ,(COO LIPAן (דזשאן מאקמעהא

### 

 www.governor.ny.govמער נײעס צו טרעפן אױף 

 Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 |ניו יארק סטעיט 


