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אײנװאױנער צו ) BREEZY POINT(שרײבט אונטער געזעץ צו ערלױבן בריזי פױנט ) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 )SANDYעדיגט דורך סופערשטורעם סענדי (ון הײמען געשפארריכטונגען פפארשנעלערן 

 

) Breezy Pointס װעט ערלױבן בריזי פױנט (װאגעזעץ  אבן יט הײנט אונטערגעשרהא) Cuomo( קואמא גאװערנאר

).  דער Sandyאײנװאױנער צו פארשנעלערן פארריכטונגען פון הײמען געשעדיגט דורך סופערשטורעם סענדי (

) אױסצומײדן ערלױבעניש פאדערונגען Breezy Pointבריזי פױנט (טימער אין נײער געזעץ װעט ערלױבן הײם אײגנ

זײערע הײמען  די זײ זאלן קענען אנהײבן צו פארריכטן און צוריק אױפצובױעןכביז גאר  קענען זיך פארשלעפןװאס 

  און לעבנס. 

 

ט פון װארטן ביז צו א יאר געשטאנען פאר אן אױסזיכ ) אײנװאױנערBreezy Pointבריזי פױנט ( "בעפאר הײנט זענען

," )Sandyסופערשטורעם סענדי ( במשךגעװארן צעשטערט װאס זענען שטעטיגונג איבערצובױען הײמען פאר א בא

עם געזעץ שנײדט דורך אומנױטיגע אונטערשרײבן דדאס " . געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט

בשעת זײ זעצן פאר צוריק  פארשריט רןרינגעג א ביוראקראטישע פראצעדורן, געבנדיג די דאזיגע ניו יארקערס

  ן זײערע הײמען און אומגעגנט." בױעצואױפ

 

, "אלס דער סענאט געזאגט האט) .Joseph P. Addabbo, Jrר (סענאטאר דזשאזעף פי. אדאבא, דזשוניא

 ),Sandyי (סופערשטורעם סענדון פארטרעטער פון קאמיוניטיס װאס זענען באזונדערס שװער געשעדיגט געװארן פ

ײניגט כדי אראון מײנע קאלעגן אין בײדע הײזער האבן זיך פא )Cuomo( קואמא גאװערנארז צופרידן אר בין איך גא

אונז בעסער אױך  װיונעם שטורעם, מיט'ן אױפבױ און ערהױלונג פן שטעטיגן דעם געזעץ װאס װעט העלפבא צו

ונפט.  איך בין באזונדערס דאנקבאר אז דער געזעץ קאטאסטראפאלע געשעענישן אין די צוקזעלכע צוגרײטן צו א

סענדי ך די שרעקליכע בױען זײערע הײמען נאצוצוריק אױפ ) אײנװאױנערBreezy Pointבריזי פױנט ( ן דיצו העלפ

)Sandy (טימיסטיש אז דער דאזיגער געזעץ פר.  איך בין א'ן גאװערנארן דורכפארפלײצונג איז באשטעטיגט געװא

עלכע װאלטן , װ) אײנװאױנערBreezy Pointבריזי פױנט (ר ג ערלױבעניש פאדערונגען פאבילדינ רלײכטערןװעט פא

רע הײמען און לעבנס.  איך בױען זײעפעטיגונגען בײם צוריק אױעװארן צו זען ענדלאזע שפנגען גאנדערש געצװאו

גסטן שטורעם שאדן װאס דעם עראפשר האבן דורכגעמאכט ) Breezy Pointבריזי פױנט (ון גלױב אז די מענטשן פ

מיט  אין שייכותנאך זײן פיל מערערע אישוס לן עאון װ אונזער סטעיט.  בשעת עס זענען דאט געזען אין מען הא

, גלױב איך אז דער דאזיגער נדלונג מצד די רעגירונגװאס װעלן פאדערן שנעלע און עפעקטיװע הא )Sandyסענדי (

 נשטרענגונגען."אונזערע רעקאװערי א רשנעלערןפא ביל װעט גאר

 

נצחון פאר  רן אומגעהױערע, "דאס איז אגעזאגט האט) Phillip Goldfederעדער (אסעמבלימאן פיליפ גאלדפ

.  עס )Sandyסענדי (ון װאס פלאגן זיך נאכאלץ זיך צו ערהױלן פ) Breezy Pointבריזי פױנט (חות אין אונזערע משפ

הײמען דורך פײער און נאך  135האט חרוב געמאכט כמעט  )Sandyסענדי (ים זינט חדש 8ון האבן פאסירט מער פ
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זיגן געזעץ כדי דעם דא אױסגעארבעטאיך האב  . )Breezy Pointבריזי פױנט (לײצונג אין הונדערטער דורך פארפ

יק צו ערלױבן משפחות תיכף אנצוהײבן זיך צורן און עדישע רעגלאױף ארכאישע און אלטמא מװתר צו זײן

ר אױפצובױען.  איך לױב מײנע קאלעגן אין די אסעמבלי און סענאט פאר זײער שטיצע, און דעם גאװערנאר פא

  מיוניטיס."װערסט באטראפענע קאװערי אין די שא פולע רעקאאונטערשרײבן דעם ביל כדי צו ערמעגליכן 

 

רגעקומען במשך דעם איז פאמעכטיגן פײער װאס  און א) Sandyסופערשטורעם סענדי (ון אלס א רעזולטאט פ

אדער אין נדערע געבײדעס שװער געשעדיגט הײמען און א) Breezy Pointבריזי פױנט ( , זענען א סאךשטורעם

דארפן א סאך געבײדע ) Breezy Pointבריזי פױנט (ון שטעל פעצלן ליב דעם אוניקארן.  צוגעװאגאנצן צעשטערט 

ע ערלױבעניש, און עציעלרריכטן סײ װעלכע בנינים פײלן פאר א ספר פאדעאירן אנסטרואײגנטימער װאס װילן רעקא

חדשים.  דער נײער געזעץ אונטערגעשריבן הײנט  12ון קענען דױערן ביז צו די אפליקאציע און איבערזיכט דערפ

בריזי ר פאר אײן יא במשךדערונג פאשטעטיגונג תר זײן אױף די באװמ) װעט A4835B/S3736-Bר ('ן גאװערנאדורכ

האבן געליטן א גרױסן שאדן צו זײער אײגנטום אלס א  װעלכעגעבײדע אײגנטימער ) Breezy Pointט (פױנ

 .)Sandyסענדי (ון רעזולטאט פ

 

  רטיג. דער נײער געזעץ װעט ארײן אין קראפט זאפא
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