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 סענדי ֿפון געטרָאֿפענע ֿפַאר וווין־ֿפַארלענגערונג וועגן מודיע איז GOVERNOR CUOMO קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

SANDY  

 

   ךָאּפדַא צַײטווַײליקן אַ  ֿפון ּפרָאגרַאם די ֿפַאזעס צוויי אין ֿפַארלענגערט

  

 ַאגענץ ֿפעדערַאלע די ַאז, געווען מודיע הַײנט הָאט Governor Andrew M. Cuomo קוָאמאָ . מ ענדריו גובערנַאטָאר

 צוויי אין ֿפַארלענגערן צו ָאנגענומען הָאט, ניו־יָארק שטַאט ֿפונעם בקשה דער לויט), FEMA( נויט אַ  אין הילף ֿפון

 ).TSA( ָאּפדַאך וַײליקןצַײטו אַ  ֿפון ּפרָאגרַאם די ֿפַאזעס

  
 דער צו ָאן ווַײטער קומען ווָאס היימען 84 ַאנדערע די אויף אויג ַאן הַאלטן ווַײטער וועט) FEMA( ַאגענץ ֿפעדערַאלע די

 טן1 ביזן צווייטע די און אויגוסט טן16 ביזן ֿפַאזע ערשטע די ַארַײננעמען וועט ֿפַארלענגערונג נַײע די; ּפרָאגרַאם

, Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם קרבנות די מעגלעכקייט אַ  גיט ֿפַארלענגערונג די. בערסעּפטעמ

 הָאטעלן אין וווינען דערווַײל זָאלן זיי, ַאהיים אומקערן נישט זיך קענען ווָאס און הילף ַאזאַ  אויף רָאוי זענען זיי ווָאס

  . ּפרָאגרַאם דער אין זיך בַאטייליקן ווָאס מָאטעלן ָאדער

 אַ  ווַײטער איז Transitional Sheltering Assistance program ָאּפדַאך צַײטווַײליקן אַ  ֿפון ּפרָאגרַאם די„

 געזָאגט הָאט, ”Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע די ֿפַאר רעסורס וויכטיקער

 די לטוֿבת טרָאט גערעכטער אַ  איז ּפרָאגרַאם די ַארלענגערןֿפ דָאס. „Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

 סטַאבילע געֿפינען צו זיך בַאמיִען ווָאס און שטורעם ֿפונעם ַאנטלויֿפן געמוזט הָאבן ווָאס הַײזער ֿפון בעלי־בּתים

 .”להבא אויף וווינּפלענער

  
 אַ  אויף וווינּפלַאן אַ  זוכן זיי בשעת הָאטעלן אין משּפחות בַאזעצט ווָאס ּפרָאגרַאם קורץ־געדויערדיקע אַ  איז דָאס

  .ציט לענגערער

 אויף ָאנגעבן ֿפריִער קרבנות די מוזן), TSA( ָאּפדַאך צַײטווַײליקן אַ  ֿפון ּפרָאגרַאם דער ֿפון הילף אויף רָאוי זַײן צו ּכדי

  :דורך) FEMA( נויט אַ  אין הילף ֿפון ַאגענץ ֿפעדערַאלער דער דורך הילף מלוכישער
  

  ;www.DisasterAssistance.gov אויף אינטערנעץ דער אויף זיך ֿפַארשרַײבן •
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 FEMA ַאגענץ ֿפעדערַאלער דער ֿפון ”ַאּפ„ דער דורך טעוועלע־קָאמּפיוטער ָאדער סמַארטֿפָאן אַ  אויף זיך ֿפַארשרַײבן •

  ָאדער; m.fema.gov אויף ָאדער

 ֿפון דינסט ָאדער 711 נָאך. FEMA (3362)  (TTY 800-462-7585)-800-621  ָאנקלינגען דורך זיך ֿפַארשרַײבן •

  .  800-621-3362 ָאן קלינגט), Video Relay Service )VRS ווידעָא־איבערגעב
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