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$ מיליאן עװעילעבל כדי נאכצוקומען העלטקעיר און 200 מעלדט )CUOMO( קואמא גאװערנאר

 )SANDYסופערשטורעם סענדי (כן אלס א רעזולטאט פון מענטשליכע רעסורסן געברױ

 

ריכטן און צוריק רהעלפן פאצו פעדעראלע דאלארס זענען דא צו באקומען כדי צו דעקן אױסגאבן און 

 אױפצובױען פאסיליטיס

 

$ 200דא צו באקומען זענען עס געמאלדן אז הײנט האט ) Andrew M. Cuomo( קואמאענדרו עם.  גאװערנאר

װײדערס און אנדערע סערװיס פראהעלטקעיר און מענטשליכע רעסורסן ון ן פענגפינאנסירן פארלאכדי צו מיליאן 

די פאנדינג איז  . )Sandyסופערשטורעם סענדי (פון עקט אציעס נאך דעם אימפניזקאמיוניטי־באזירטע ארגא

 Superstormק גרענט (סאפלעמענטאל סאושעל סערװיסעס בלא סופערשטורעם סענדידעם ך רגעגעבן געװארן דו

Sandy Supplemental Social Services Block Grant(  אלס א רעזולטאט פונעם אױסגאבן נױטיגע צו דעקן כדי

אר פארריכטן, באנײען דים, און פל העלט סערװיסעס פאר יחימענטאשטורעם, ארײנגערעכנט סאציאלע, העלט און 

ן אנדערע סיליטיס אוטשײלד קעיר פא, פאסיליטיסל הײדזשין מענטאסיליטיס, פאאון צוריק אױפבױען העלט קעיר 

  .פאסיליטיסלע סערװיסעס סאציא

 

סערװיס מענטשליכע רעסורסן רק סטעיט'ס העלט און האבן ניו יא )Sandyסופערשטורעם סענדי (ך "במשך און נא

גע רעסורסן פאר זײ זעצן פאר צו זײן גאר װיכטי רקערס אוןגעטאן קריטישע ארבעט פאר ניו יא פראװײדערס

זיגע .  "די דאגעזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האטונעם שטורעם," קאמיוניטיס װאס ערהױלן זיך פ

, אײנװאױנער אױסגעשטעלטעון דעם סטעיט'ס מערסט באדינען די געברױכן פון פילע פציעס ארגאניזא

, און טוענדיג זײער ארבעט נסטןמיט נידעריגע פארדיעס מיליארײנגערעכנט אונזערע סיניארס, קינדער און פא

ינאנציעלע פארלוסטן און שאדן צו זײערע פאסיליטיס פונעם שטורעם.  די דאזיגע פאנדינג בן זײ אױך געליטן פהא

העלפן זײערע קאמיוניטיס, און איך בעט די צו רצוזעצן כדי פאס זײ נױטיגן זיך דערין װעט צושטעלן די שטיצע װא

 זיגע הילף."פאר די דאלן זיך אײנגעבן כל לשון של בקשה זײ זאברן װאס זענען געטראפן געװא

 

און די  סערװיס פראװײדערסמענטשליכע רעסורסן העלט און זיגע קריטישע כדי צו אדרעסירן די געברױכן פון די דא

 Sandy( SSBG( לע סענדי$ מיליאן אין פעדערא200װעט ניו יארק אױסטײלן  דינעןבאס זײ באפעלקערונגען װא

 ר׃פא נדינגזוכן פאנטן קענען רלײגן.  אפליקאיגן פארלאנג פאר פאון דורכזיכטי עפנטליכן דורך אן ןדאנפ

פאסיליטיס פון פארריכטן, צוריק אױפבױען און באנײען רן װאס זענען נישט אנטשעדיגט געװאסטן קא •

ליכע און ענר צענטערן , סיניאפאסיליטיסהעלט און מענטאל הײדזשין װײדערס, ײלד קעיר פראר טשפא

סופערשטורעם קציע צו פאסיליטיס אין רעאסערװיסעס מענטשליכע העלט און נדערע פאסיליטיס, און א
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טיגע פאר צוקונפרקער שטאסיליטיס מאכן געשעדיגטע פאמען צו ארײנגערעכנט מאסנא, )Sandyסענדי (

 שװערער װעטער געשעענישן.

ביהעיװיאראל העלט, עמפלױמענט, , מענטאל העלטר טשײלד קעיר, העלט, אנטשעדיגונג פא •

און  רלױרענעדעליװערי קאסטן און קאסטן פון פאנדערע דירעקטע סערװיס קוסירטע און אאסיניאר־פ

  .)Sandyסופערשטורעם סענדי (ון געשעדיגטע מאטעריאלן און סופלײען אלס א רעזולטאט פ

זאציעס און פובליק אגענטורן פאר ונדעטע ארגאנירבפענטריס און פא דוד בענקס, פואנטשעדיגונג צו פ •

סופערשטורעם סענדי ך פאראורזאכט פון פארגרעסערטע פארלאנג פאר פוד רעליף במשך און נאקאסטן 

)Sandy(. 

העלט, מענטאל העלט, ביהעיװיאראל העלט, עמפלױמענט, וד/נערונג, עסערטע טשײלד קעיר, פגרפאר •

נטירן, קעיס מענעדזשמענט און אנדערע דירעקטע ו, קאארדינירונג פון װאלליגעל, סיניאר־פאקוסירטע

  .)Sandyסענדי (סערװיסעס כדי נאכצוקומען די אנגײענדע געברױכן פון ניו יארקערס אפעקטירט פון 

עסערטע סערװיסעס אין געגנטער געטראפן גררנױטיגע עקװיפמענט און סופלײען כדי צו דעליװערן פא •

 . )Sandyסענדי (פון 

, װי אױך )Sandyסענדי ( אנדערע בארעכטיגטע העלט און סאציאלע סערװיסעס קאסטן פאראורזאכט פון •

 װײדערס. אראנגײענדע געברױכן פון פאסיליטיס און אנדערע פ

 

) האט געזאגט, Kenneth E. Raskeסק (נעט אי. ראקעדער פרעזידענט פון גרעיטער ניו יארק שפיטאל אסאציאציע 

כן זײ פאר פארזיכערן די דאזיגע קריטיש װיכטיגע פאנדן און מא )Cuomo( קואמא גאװערנארדירן לא"מיר אפ

ון נױרסינג הײמען.  זײ װעלן העלפן ניו יארק'ס העלט קעיר קאמיוניטי צו פארריכטן און יטעלער אשפ צו צוגענגליך

צו און  )Sandyסענדי (ון פרן געװאדער צעשטערט אס זענען געשעדיגט צוריק אױפצובױען פאסיליטיס װא

 ."צוקונפטיגע שװערער װעטער געשעענישןרק קעגן שטאז זײ זענען פארזיכערן א

 

וד ) האט געזאגט, "פMark Quandtקװאנד (רק מארק סטעיט אציאציע פון ניו יאסדער פרעזידענט פון פוד בענק א

.  )Sandyסענדי (ך ניו יארקערס נאפאר לטנדע הילף ־אױפהאנסגעשטעלט לעבאהערבן און פוד פענטריס הא בענק

צוזעצן רפאציעס ערלױבן די דאזיגע ארגאניזא נדן כדי צופאר צושטעלן פא גאװערנארר דעם איך בין דאנקבאר פא

 נדע."זײער קריטישע ראלע באדינענדיג די נױטבאדערפ

 

קריסטען קער ע קינדער אינגון פון ניו יארק סטעיט אסאציאציע פאר די בילדונג פ ריןעקזעקיוטיװע דירעקטא די

)Kristen Kerrע, און א סאך מי) האט געזאגט, "טשײלד קעיר איז א קריטישער טײל פון יעדע קאמיוניטי'ס עקאנא

דאס װאס דער גאװערנאר האט .  )Sandyסופערשטורעם סענדי (רן דורך פראגראמען זענען צעשטערט געװא

מענטאל פאנדן װעט צושטעלן גאר לעסאפ SSBGון ן באנוץ פ'ראן פאין ניו יארק'ס פלארײנגערעכנט טשײלד קעיר א

ײערע װיכטיגע סערװיסעס לן קענען צושטעלן זנױטיגע הילף כדי צו פארזיכערן אז די דאזיגע קלײנע ביזנעסער זא

 ענע געגנטער."אין די באטראפ

 

מענטשליכע לט און ון הען צו דעם יו.עס. דעפארטמענט פלארײנגעגעבן זײן פאנדינג פט אניו יארק סטעיט הא

מענטשליכע .  העלטקעיר און 22רן אום יולי , און דער סטעיט פלאן איז באשטעטיגט געװא30אום יוני  רעסורסן

 .2013, 30נדינג ביז אױגוסט ײנגעבן אפליקאציעס פאר פאראקענען  סערװיס פראװײדערס
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 ציע קען מען טרעפן אױףאינפארמאציע איבער עװעילעבל פאנדינג און א לינק צו די אנלײן אפליקא

funding-ssbg-grant-block-services-social-http://nysandyhelp.ny.gov/content/sandy.  
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