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 2013, 14יוני  זאפארטיגע ארױסגעבונג׃פאר 

 

  ) קריזיס קאונסעלינגSANDY$ מיליאן אין פאנדן פאר סענדי (39) מעלדט נאך CUOMOגאװערנאר קואמא (

 

 Projectן, און פעדעראלע פאנדינג פאר פרױעקט האפענונג (זענען שױן געהאלפן געװאר 170,000איבער 

Hopeזעצט פאר פארפליכטעט צו זײן צו העלפן ניו יארקערס אין נױט ( 

נקען $ מיליאן זענען געשא39אז נאך הײנט געמאלדן  האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

רצוזעצן כדי פא) FEMAגענטור (מענעדזשמענט א פעדעראלע עמערדזשענסיניו יארק דורך די  געװארן פאר

פון סופערשטורעם סענדי ר איבערלעבערס , װאס איז א קריזיס קאונסעלינג פראגראם פאפרױעקט האפענונג

)Sandy(ון $ מיליאן פ58ערהאלטן איבער  פרױעקט האפענונגט .  בסך הכל האFEMA  און האט געדינט איבער

 רקערס אין נױט. ניו יא 170,000

 

געליטן געװען װאס ניו יארק האט דן מיט זעקס חדשים צוריק איז דער שא )Sandyסופערשטורעם סענדי (ך "נא

אזױ  עקטירטע געזונט נאכװײען װאס האבן אפש, נאר אױך די עמאציאנאלע און גײסטיר די צעשטערונגנאנישט 

 דעםכצוקומען איז געװען גרײט נא "פרױעקט האפענונג.  געזאגט) Cuomo( קואמא האט גאװערנארילע מענטשן," פ

הילף, און מיט די דאזיגע בן זיך גענױטיגט אין מענטשן װאס הא 170,000סװיכטיגע געבראױך פון איבער לעבנ

ן כדי זײ זאלן קענען זיך ארקערס נג צו העלפן ניו יאליכטוצוגאבליכע פאנדן װעלן מיר פארזעצן אונזער טיפע פארפ

 ריש אין זײער זכרון."נאכאלץ פ ס איזאגעבן מיט די טראגעדיע װ עצה

 

'ן הױפט ציל פון העלפן ניו ם מיטאוטריטש־אריענטירטער קריזיס קאונסעלינג פראגרא איז אן פרױעקט האפענונג

ר דעם שטורעם.  שע געזונט און פונקציאנירונג פון בעפאון גײסטיצוקערן צו זײערע שטאפלען פוריקצרקערס זיך יא

עלן צו קאנפידענציעלע קאונסעלינג, עפנטליכע בילדונג און פארבינדונגען מיט גאר קריזיס קאונסעלארס שט

.  די שטיצע װערט מאכן פארשריט רעקאנסטרואירנדיג זײערע לעבנסן איבערלעבערס נױטיגע רעסורסן װאס העלפ

רלעבער.  וגעשטעלט קאנפידענציעל און פרײ פון אפצאל אין א צײט און ארט װאס זענען באקװעם פאר'ן איבעצ

, װי אױך פריװאטע הײמען, כדי זיך צו רעליגיעזע אנשטאלטןמיוניטי צענטערס, קריזיס קאונסעלארס פארן קײן קא

 לע עלטערס. און מיט איבערלעבערס פן און שמועסן טרעפ

 

געװארן  אײנגעשטעלטיארק װאס זענען ניו ון אױנער פאײנװ 800איבער  באשעפטיגטפרױעקט האפענונג 

ונסעלינג דערפון זענען פול־טײם דירעקט־סערװיס קריזיס קא 676 און ױנען,אזײ װ אומיוניטיס װדי קא נערהאלבאי

צו די מערסט אפעקטירטע  האנט דישטרעקן אױס געשטעלטע .  די פרױעקט האפענונג אײנאײנגעשטעלטע

) Westchester(װעסטשעסטער און ) Rocklandראקלענד (, )Suffolkסאפאלק (, )Nassauנאסאו (ון געגנטער פ

 רק סיטי. , װי אױך די פינף באראס פון ניו יאקאונטיס
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דערלאנגען הילף ס שן װאל די ערשטע מענטמאאזענען און  אױף די פראנט ליניעסדי קריזיס קאונסעלארס זענען 

אײנגעשטעלטע געבן די פאלגנדע  איבערלעבערס.  לױט פרױעקט האפענונג )Sandyסופערשטורעם סענדי ( פאר

 ג טעגליך.טאן עס זײ זעװאדעם פון  בליק אילן ײשפב

טרעפן זיך אין אן ארט װאס איז באקװעם פאר די איבערלעבערס, װאס ערלױבט קריזיס קאונסעלארס   •

עלטערן און די קריזיס  נעט מיט זײ) צו שמועסן פריװאLong Island(נג אײלענד אן אינגל פון לא

סופערשטורעם ס געהױבן צו באנעצן די בעט נאכדעם װאנט אװיאזױ ער האאיבער דעם קאונסעלארס 

האט פארבונדן זײן משפחה מיט  פרױעקט האפענונגכט זײן הױז.  געמא ט חרובהא )Sandyסענדי (

ס נערהאלב זײן קאמיוניטי און ער האט אנגעהױבן צו קריגן הילף װאונסעלינג סערװיסעס איברײטערע קא

 כדי זיך צו ערהױלן.  האט באדארפטער 

טעק אין סטעטן אײלענד האט געשאפן א חיזוק גרופע אין אן ארטיגע ביבליאפרױעקט האפענונג   •

)Staten Islandז זײ זענען נישט זײ דערמאנענדיג אמיוניטי און זעלבע קאון די ), פארבינדנדיג מענטשן פ

מעגליכקײט צו רעדן איבער זײערע איבערלעבונגען און  האט זײ געגעבן א פרױעקט האפענונגעלנט.  

 ונעם שטורעם. שכנים טוען כדי זיך צו ערהױלן פ ס זײערעסגעפינען װאאױ

ט זיך ) װאס האRockawaysװעיס (סינגל מאמע פון די ראקאן די האלפט געהא פרױעקט האפענונג  •

ינדער.  אונזערע קריזיס ר אירע קפארק לײבן שטאנישט געקענט בהאט און  פארלױרןילט געפ

 געבן, װאס האט װיאזױ זיך אן אצהבן זי געלערט האבן זיך צוגעהערט צו אירע זארגן און הא קאונסעלארס

ט זי העלפרלױרן.  יעצט מעגליכט צוריקצובאקומען דעם קאנטראל װאס זי האט געשפירט זי האט פאזי ער

 . )Sandy( אין שײכות מיט סענדי ן עצה געבן מיט זײער אײגענעם סטרעסזיך אאירע קינדער 

 

פרױעקט גט לאנג־טערמיניגע אומעט און סטרעס," האט געזאירן אך מענטשן שפסיך אז אל"עס איז פארשטענד

סטער ).  ער האט צוגעגעבן, "די נאכװײען פון דעם דיזאKen Gnirke( נױרקיר קען פראגראם דירעקטא האפענונג

אין זײן  װײטעראונזערע קריזיס קאונסעלארס װעלן   .א צאל מאנאטןנאך רײכן אײניגע איבערלעבערס גקענען 

ע נארמע נײזײערע רעאקציעס צו אט די ן עצה געבן מיט זײערע קאמיוניטיס העלפנדיג מענטשן פארשטײן און זיך א

 נגען."אוגעצװאױף זײ ט ע געשעעניש האטױשנדס־אױסערגעװענליכע, לעבנדאזיגע  אסס דװא

 

פרױעקט האפענונג קריזיס קאונסעלינג, װעלן צושטעלן אינדיװידעלע און גרופע  װײטער ס זײ װעלןטראצדעם װא

גרופעס װאס  ון חיזוקדי אנטװיקלונג פ אונטערצושטיצןכדי לע מאנשאפטן באלד אנהײבן צו פארברײטערן זײער רא

פרױעקט טן װעט אה.  אין די קומענדיגע מאנלטן דורך זײער אײגענע מיערהאמיוניטיס קענען עװענטועל אונטקא

איבער דיזאסטער־פארבונדעטע און אן עצה געבן זױ זיך איבערלעבערס װיארזעצן צו לערנען די אױך פא האפענונג

 קומען. רעסורסן װאס זענען דא צו בא

 

ליטעט ס פון הױכע קװאלן דעליװערן סערװיסעזאז מיר אחריות כדי צו פארזיכערן און הױכן שטאפל פ בן א"מיר הא

רײך אין ס זענען אגענורן און אײגעשטעלטע װא רגערהאבן פארזא זענען מזל'דיג צואון מיר עבערס צו איבערל

 שטעלןן אױסצועלפצי עס איז ה . פרױעקט האפענונגון , מאטיװירט און קענען פארזיכערן דעם ערפאלג פקענטעניס

, ל ליסטערעפערא געבן און אן עצה הילף װיאזױ זיך אטן אנבאדער א מאכן פארשריטפריאריטעטן כדי מען זאל 

ידענציעלע אײנגעשטעלטע געברענגט צו אומזיסטע, קאנפ פרױעקט האפענונגון די פ מיען האבן די קאמבינירטע

דליגער טױזנטער ניו נן צעופאין די לעבנס  ן אונטערשײדגעמאכט אבן לינג סערװיסעס װאס האקריזיס קאונסע

 געזאגט.  )Gnirkeנױרקי (ט יארקערס," הא
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ון די נומערס אונטן אױף אײנע פ )LifeNetנעט (ביטע רופט לײפ פרױעקט האפענונגציע איבער פאר מער אינפארמא

 פרױעקט האפענונגארטיגע זײער  צו געפאסט מערקזאםפאױערס װערן רופ ". פרױעקט האפענונג"פארלאנגט און 

 ט זײער ערהױלונג. מי צוהעלפןמיטפארזארגער אגענטור װאס קען זײער קאמיוניטי און איז גרײט 

 ט׃, ביטע רופ)LifeNet( זיך צו פארבינדן מיט לײפנעט

 1-800-543-3638ענגליש׃ 

  1-877-298-3373 ניש׃שפא

 1-877-990-8585כן׃ אזיאטישע שפרא

TTY :5284-982-212 
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