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האוזינג רעקאװערי פראגראם כדי צו אנטשעדיגן הײם אײגנטימער פאר  מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 ) SANDY) און סענדי (LEE), לי (IRENEשטורעמס אײרין ( פארריכטונגען אלס רעזולטאט פוןשאדן 

 

נישט געדעקט אונטער  איזפראגראם װעט דעקן פארריכטונגען פון שאדן צוליב 'ערד באװעגונג' װאס 

 נאציאנאלן פארפלײצונג אינשורענס פראגראם

'ס האוזינג רעקאװערי רק סטעיטאז ניו יא לדןאהאט הײנט געמ) Andrew M. Cuomo( ענדרו עם. קואמא גאװערנאר

ישן שטורעם טראפ), Ireneריקעין אײרין (אפעקטירט פון האם אנטשעדיגן הײם אײגנטימער װעט פולקאפראגראם 

א אלס צו זײערע הײמען פון שאדן  סטןקא פארריכטונגדי פאר  )Sandyערשטורעם סענדי (סופ) און Leeלי (

) NFIP( פארפלײצונג אינשורענס פראגראם ענאציאנאליגע הײנט'ס FEMA'ערד באװעגונג'.  אונטער רעזולטאט פון 

װען די באװעגונג איז דער ילו אפ –דער ערד דן אדי באװעגונג פון בא כט דורךפארשריפטן איז שאדן פאראורזא

ר דעקונג.  אין פארגלײך דערצו איז פיזישער שאדן צו א בארעכטיגט פאנישט  –ון פארפלײצונג רעזולטאט פ

דעם דאזיגן רעזולטאט פון א אלס . NFIPעקט אוטער דעגסערן װאון פארפלײצונג כט דירעקט פגעבײדע פאראורזא

ענע הײם אײגנטימער דורכאױס הונדערטער באטראפון קלעימס פ NFIPכט אװעקגעמאך אין דעקונג האט מען לא

 .  ױעןצובאון קײנע רעסורסן זיך צוריק אױפרט ױן אן קײן װא, און א סך זענען געבליבן אדעם סטעיט

 

"במשך די לעצטערע פאר יאר האבן מיר דורכגעמאכט דרײ שטורעמס װאס טרעפן זיך אײן מאל אין א 

מיוניטיס איבער דעם ר קאאהאבן אנגעמאכט א פרעצעדענטלאזע שטאפל פון צעשטערונג פ װעלכעיארהונדערט 

ע פארשריט בײם זיך גרױס . "בשעת מיר האבן געמאכט אגעזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט סטעיט," 

אן קײן ארט זײ זאלן לץ א סאך ניו יארקערס נאכא בלײבן ,)Sandy) און סענדי (Lee), לי (Ireneאײרין (ון לן פהױער

פארפלײצונג  לןנאציאנאפארשריפטן פון דעם איבערצובױען צוליב די זיך גרעניצטע רעסורסן מיט באן הײם און רופ

האט אבער  עסון 'ערד באװעגונג' זענען נישט געדעקט.  ן געשעדיגט פװאס זאגן אז הײמעאינשורענס פראגראם 

רך די דוװי אנדערע זױ שװער גארנישט קײן זינען אז אײניגע ניו יארקערס װאס זענען באטראפן געװארן פונקט א

צו ר אײלט זיך דער סטעיט צו ן פאר זײערע פארלוסטן.  דערפאנטשעדיגט װערזעלבע שטורעמס קענען נישט א

האוזינג רעקאװערי פראגראם װעלן ך אין אינשורענס דעקונג.  אונטער אונזער 'יושר'דיגן לאכן דעם אוממאפאר

מיר זענען צופרידן צוצושטעלן די דן.  מער פולקאם אנטשעדיגט װערן פאר אלע פארריכטונגען פון שאיהײם אײגנט

 מע ערהױלונג."אולקא פאױפ'ן װעג צו  מאכן פארשריטניו יארקערס זאלן לע א זיגע הילף כדידא

 

לײצונג עקױפט פארפט ג"א סאך ניו יארקערס האבן געהאפט אז זײ װעלן געדעקט װערן װײל זײ האבן געהא

דירעקטאר פון דעם גאװערנאר'ס אפיס פון שטורעם ), Seth Diamondסעט דײמענד ( האט געזאגטאינשורענס," 

פארשריפט בנוגע ערד באװעגונגען.  אלס א  NFIPזיגן ט פון דעם דאבער נישט געװאוס.  "זײ האבן אװערירעקא

, און פילע װאס האבן בן געזוכטאזיגע הײם אײגנטימער נישט באקומען די הילף װאס זײ האבן די דרעזולטאט הא

לץ נישט צוריקגעקומען אין שטענדיגערהײט זענען נאכאצובױען זעלבסטדי רעסורסן זיך צוריק אױפט נישט געהא
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ורך דעם סטעיט'ס הײם נדן דאױנער בארעכטיגט װערן צו ערהאלטן פאזיגע אײנװעצט װעלן די דאיזײערע הײמען.  

 סטן װעלן געדעקט װערן."אם, און זײערע בארעכטיגטע איבערבױען קאגראיבערבױען פרא

 

טריטש צו הײם אײגנטימער כדי צו פארזיכערן אז די װאס זענען ור אנפירן אדער סטעיט װעט װײטע

י צושטעלן װערט קענען זיך אײנגעבן פאר הילף.  אין צוגאב װעט דער אפיס פון שטורעם רעקאאינטערעסיררפא

 ם כדיוקציע פראגראנסטרקאמיוניטי רעקא רײזינגטעכנישע הילף צו די קאמיוניטיס אונטער דעם ניו יארק 

קט פון ערד אױסדױער מאסנאמען קענען העלפן פארמינערן דעם אימפערטיגע צי אעסטשטעלן און פצן שאפצוא

 .www.stormrecovery.ny.govזוכט אדער בא 7263-697-855-1ט .  פאר מער אינפארמאציע רופעןװעגונגבא

 

ן כדי צו צענטראליזיר 2013אפיס פון שטורעם רעקאװערי אין יוני ן דעם ט באשאפהא) Cuomo( קואמא גאװערנאר

נאנט ליטעטן דורכאױס דעם סטעיט.  פעקטירטע מוניציפאנשטרענגונגען אין שטורעם־אערהױלונג און איבערבױען א

גירן צו די דער אפיס צו רעא באמיט זיך ,ירערס אין די געגנטערמיט ארטיגע און קאמיוניטי פ רבעטנדיגצוזאמענא

 נײענג־טערמיניגע און אױך צו אידענטיפיצירן לא, װי מיוניטיספון די קאמערסט דרינגנדע איבערבױען געברױכן 

ט.  לעזונגען כדי צו פארשטארקערן דעם סטעיט'ס אינפראסטרוקטור און קריטישע סיסטעמען פאר די צוקונפ

 Recreate NY Smart( קריעיט נ.י. סמארט האום פראגראםרירײן דעם פראגראמען רעכענען א שטורעם רעקאװערי

Home programציע, רעהאביליטא / רריכטונגעןפאר הײם פאר הײם אײגנטימער פאהילף  צוט ס שטעל) װא

פון  ס שטעלט צו קלײנע ביזנעס גרענטס, װאםאױסקױפן, און דער קלײנע ביזנעס פראגראהײבן, און אױפ ,גלינדערונ

 .פראצענטןהלװאות מיט נידעריגע דער מער, װי אױך $ א50,000
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