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 2013, 1 אקטאבער רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 

דיזאסטער ) SANDYסענדי ( ערשטורעםסופר מיליאן פא$ 12 מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

  אײגנטוםריש רעליף הילף פאר היסטא

 

  25זאלן אײנגעגעבן װערן ביז נאװעמבער ן נישט־פאר־פראפיטס און מוניציפאליטעטן פואפליקאציעס 

 

ר פא לע גרענטסמיליאן אין פעדערא$ 12 געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

פון היסטארישע  טן פון פארריכטונגעןסקאכדי צו דעקן די  מוניציפאליטעטן ציעס אוןארגאניזאנישט־פאר־פראפיט 

 .)Sandy( סענדיסופערשטורעם רן במשך פהיטונג ערטער װאס זענען געשעדיגט געװאױא

 

 National Parkדורך די נאציאנאלע פארק סערװיס (געװארן זענען צוגעשטעלט ם ר דעם פראגראדי פאנדן פא

Service(סט ע ירושה טראיכלריטנאדמיניסטרירט דורך דעם ) און אNatural Heritage Trustפות מיט דעם ת) בשו

 ,New York State Office of Parks( היטונגפױאון היסטארישע א רװײלונגפארקן, רק סטעיט אפיס פון פאניו יא

Recreation and Historic Preservation.( 

 

ון אונזער סטעיט'ס היסטארישע סאך פ ) האט אנגעמאכט ערנסטע שאדן אין אSandy( סענדיסופערשטורעם "

נדן װעלן די דאזיגע פא.  "געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט רק," יבער ניו יאמיוניטיס אטער אין קאער

ענסי ון עמערדזשצו דעקן די קאסטן פ מוניציפאליטעטן ארגאניזאציעס אוןנישט־פאר־פראפיט ערמעגליכן 

 ."רקװירדיגקײטןקולטורעלע מעזיגע ליטירן די דאבי'ן שטורעם און העלפן רעהאכפארריכטונגען נא

 

ס זענען געליסטעט אדער בארעכטיגט געליסטעט צו װערן אױף דעם נאציאנאלן ע געבײדעס װאליג"פילצא

'ס מדעם שטורע אױףן זענען געװע) National Register of Historic Places(רעגיסטער פון היסטארישע ערטער 

 פהיטונגױקן, פארװײלונג און היסטארישע אאפיס פון פאר), Rose Harveyרװי (ראוז הא גטזאט גע," האװעג

אנצובאטן די דאזיגע הילף בײ ניו  צופרידןקאמישאנער.  "אונטער דעם גאװערנאר'ס פירערשאפט זענען מיר 

 ונעם שטורעם."יארק'ס אנגײענדע ערהױלונג פ

 

), קװינס Kings), קינגס (Nassau), נאסאו (Suffolkסאפאלק (ר גרענטס מוז זײן אין אײגנטום בארעכטיגט פא

)Queens) בראנקס ,(Bronx) ניו יארק, ריטשמאנד ,(Richmond) װעסטשעסטער ,(Westchester ראקלענד ,(

)Rockland) פאטנעם ,(Putnam) ארענדזש ,(Orange) סאליװען ,(Sullivan) אדער אולסטער (Ulster (און ונטיסקא ,

, אדער ציאנאלן רעגיסטער פון היסטארישע ערטערגעליסטעט אדער בארעכטיגט געליסטעט צו װערן אױף דעם נא

 ן.ראיאהיסטארישע  עאדער בארעכטיגט עגעליסטעט א בײשטײערנדע רעסורס אינערהאלב א

 

ון דעם פונעם סעקרעטערי פ אײגנטוםדי סטאנדארטן פאר באהאנדלונג פון היסטאריש כקומען ארבעט מוז נא
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 State Historic( יסונג אפהיטפױא עסטעיט היסטארישדורך דעם װערן שטעטיגט בא ױסאאראון פ אינטעריער

Preservation Officeרײן׃גטע אקטיװיטעטן רעכענען אי).  בארעכט 

 Historic( ריכטןטיװיטעטן, ארײנגערעכנט היסטארישע סטרוקטור באקדעװעלאפמענט ארע־פ •

Structure Reports(רבונדעטע , צושטאנד אפשאצונגען, פלענער און ספעציפיקאציעס און אנדערע פא

 און שטודיעס; מעסטונגען

 ציע;ארכעאלאגישע סטאביליזא •

 דערציע; אגעבײדע רעסטאװראציע, רעהאביליטאציע און סטאביליזא •

 ערישיסטאע הקומענטירטפון א דא פהיטונג און סטאביליזאציעױרעסטאװראציע, רעהאביליטאציע, א •

 .לאנדשאפט

 

מער אינפארמאציע נװײזונגען און , א.  די אפליקאציע2013, 25בער מעציעס איז נאװר אפליקאדער דעדלײן פא

אגעס ביטע .  פאר פר/http://nysparks.com/shpoקומען אױף יגונג פאדערונגען זענען דא צו בארעכטאיבער בא

-237 (518)אױף ) State Historic Preservation Office( פהיטונג אפיסױא עסטעיט היסטארישקטירן דעם קאנטא

8643 . 

 

, פון דעם אפליקאנט נישט קײן מעטשעס פאדערט זיך  ,היטונג גרענטסאנדערע היסטארישע אױפמיט נישט װי 

ז סטן איפרע־דעװעלאפמענט קאר ענט פארלאנג פאגעמוטיגט.  דער מינימום גר װערןנדן ינג פאהגם מעטש

סכום איז גרענט ער מאקסימום $.  ד25,000סטן איז על קאיט$.  דער מינימום גרענט פארלאנג פאר קעפ10,000

איז דער פראגראם בלױז  היטונג גרענטסװי מיט אנדערע סטעיט היסטארישע אױפפונקט $ מיליאן.  1

 רן. חדשים זינט דער גראנט איז געגעבן געװא 18װערן במשך ט ן ערגענצמוזרױעקטן אנטשעדיגונג; פ

 

אפיס פון פארקן, פארװײלונג און ון דעם ), א טײל פSHPO(ניו יארק סטעיט היסטארישע אױפהיטונג אפיס דער 

אלע סטעיט און מיט אן  טפיר ),Office of Parks, Recreation and Historic Preservationהיסטארישע אױפהיטונג (

צו ליטעטן און יחידים אױפהיטונג פראגראמען װאס העלפן קאמיוניטיס, מוניציפארישע פעדעראלע היסטא

גישע און קולטורעלע ן זײערע היסטארישע, ארכעאלאבעלאידענטיפיצירן, אפשאצן, אױפהיטן, באשיצן און אױפ

 רעסורסן. 

 

ציע פון דעם סטעיט אװ ניו יארק.  זי בענעפיט קארפארא פאבליקאיז אן ) NHT( נאטירליכע ירושה טראסטדער 

, מתנות און בײשטײערונגען כדי צו פארבעסערן פאבליק טע גרענטסמיט פאבליק און פריװאן קריגט און פירט א

.  דער לע סטעיטסא דורכאױס ונגהיטשטיצן פארקן, קאנסערװאציע און היסטארישע אױפ װאס פראגראמען

 NHTון דעם און דער פארזיצער פאפיציר  היסטארישע אױפהיטונג סטעיטאיז אױך דער  OPRHPון קאמישאנער פ

פים כדי צו תאון זענען שוצילן און צװעקן ענליכע ך א סא האבן NHTאון  SHPO דירן.  באורד פון דירעקטא

  ם. אדמיניסטרירן דעם גרענט פראגרא
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