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  . 2013, 10אקטאבער פאר באלדיגע פארשפרייטונג: 

  
 

מיליאן דאלאר נאכצוקומען העלטה קעיר און יומען סערוויס  200טיילט צו  )GOVERNOR CUOMO( גאווארנער קאומא

  ען פון שטורעם סענדיגעברויכן צושטאנד געקומ
ארגאניזאציעס צו דעקן אויסגאבן און העלפן פארעכטן  450פעדעראלע געלטער זענען פארטיילט געווארן פאר אריבער 

 און איבערבויען פאסיליטיעס
  

מיליאן דאלאר איז פארטיילט  200האט היינט געמאלדן אז )  Governor Andrew M. Cuomo( קאומא גאווערנאר אענדרו מ.
באזירטע ארגאניזאציעס נאכן - העלטהקעיר און יומען סערוויסעס פארזארגער און אנדערע געמיינדע 450ווארן פאר אריבער גע

  .)Superstorm Sandy( אנפאל פון שטורעם סענדי
  

עס "כמעט איין יאר נאכדעם וואס שטורעם סענדי האט באטראפן ניו יארק, טוען די סטעיט'ס העלטהקעיר און יומען סערוויס
פארזארגער ווייטער פארזעצן צו העלפן די געגענטער זיך ערהוילן פונעם שטורעם, אין די צייט וואס פילע פון די ארגאניזאציעס 

אס געלט וועט העלפן די פארזארגער טן אליינס אויפשטעלן אויף די פיס" האט גאווארנער קאומא געזאגט. דיהאלטן זיך נאך אינמ
רעכטן און איבערבויען קריטישע רצושטאנד געקומען דורכן שטורעם, אריינגערעכנט פא זענען וואס דעקן די גרויסע קאסטן

ס טוען מיר פאסיליטיעס, צוריקצאלן אויסגאבן, און אנגייענדע סערוויסעס פאר באטראפענע ניו יארקער. מיט די היינטיגע גרענט
ע אז די סטעיט זאל קענען פארזעצן זיך אויפצובויען טער וועלכע דארפן עס דאס מערסטנשן און געגשיקן הילף צו די מענט

    שטערקער ווי פריער". 
  

איז  )Superstorm Sandy Social Services Block Grant( די פעדעראלע שטורעם סענדי סאשעל סערוויס בלאק גרענט
יינגערעכנט סאשעל, העלטה און ד געקומען דורכן שטורעם, ארנן וועלכע זענען צושטאגאבדעזיגנירט צו דעקן אומבאצאלטע אויס

עס, יעלטה קעיר פאסיליטהעכטן, רענאווירן און איבערבויען רלן, און צו קענען פאראמענטל העלטה סערוויסעס פאר אינדיווידו
  מענטעל היידזשיען פאסיליטיעס, טשיילד קעיר פאסילטיעס, און אנדערע סאשעל סערוויסעס פאסיליטיעס.

  
צושטאנד  וואס זענען גען, איבערבוי און רענאוואציע קאסטןנעכטורפאר פאראן דאלאר ימיל 65ום די גרענט וועט צושטעלן אר

מיליאן  72מיליאן דאלאר פאר אומבאצאלטע אפעראציע קאסטן דורכאויס און נאך סענדי,  52געקומען פון האריקעין סענדי, 
 11באטראפענע ניו יארקער, און - ע געברויכן פון סענדיגידאלאר פאר אנגייענדע און נייע סערוויסעס נאכצוקומען די נאכאנאנד

  ל סערוויסעס קאסטן. עמיליאן דאלאר פאר אנדערע בארעכטיגטע העלטה און סאש
  

ארגאניזאציעס נאך פולע דאקומענטאציע פון בארעכטיגטע קאסטן, טייל פון די  464די גרענטס וועלן פארטיילט ווערן פאר 
  ערהאלטער רעכנט אריין:

 

  אויס די געגנטדורכ

 

 

פראפיט פארן - צוריקצוצאלן די אינטערנאציאנאלע נישט )Save the Children( $ פאר סעיוו די טשילדרען166,000
 6טשיילד פרענדלי" עמערדזשענסי פלעצער און רעספיט לאקאציעס פאר טשיילד קעיר אין - ן "טשיילד קעיר סעיףלאויפשטע

  קינדער.  1,033שעלטערס און סערווירן 



Yiddish 

  )Long Island( לאנג איילענד

פאר בוי און  )South Nassau Communities Hospital( האספיטאל מיליאן פאר סאוט נעסאו קאמיוניטיעס 6.6 •

צו  )Long Beach( אפעראציע קאסטן אויפצושטעלן א וויכטיגע קעיר צענטער וועלכע זאל זיך געפונען אין לאנג ביטש
 ן סענדי.ירניכטעט געווארן דורכאויס האריקעערזעצן א פאסיליטי וועלכע איז פא

צו  )Long Island Coalition for the Homeless( מיליאן פאר לאנג איילענד קאאליציע פאר די היימלאזע 1.4 •
פראפיטס וועלכע וועלן צושטעלן - נישט 10עכטיגונגען ביי א געמיינדע צענטער וועלכע האלט אויף רמאכן נויטיגע פאר
 היימלאזע פערזאנען, אריינגערעכנט וועטעראנען. סערוויסעס פאר 

 48, א )Long Island Jewish Medical Center( צענטער למיליאן פאר לאנד איילענד דזשואיש מעדיקע 2.9 •
אקער קעמפוס וועלכע רעכנט אריין לאנג איילענד דזשואיש האספיטעל, סטיווען און אלעקסאנדריע קאהען 

 Long Island Jewish Hospital, Steven and( און די צוקער הילסייד האספיטעלס מעדיקעל צענטער 'טשילדרענ

Alexandra Cohen Children’s Medical Center and The Zucker Hillside Hospital( פאר אומבאצאלטע ,
ענדי, ווי אפעראציע קאסטן אויפצוהאלטן און זארגן פאר א איבערפלוס פון פאציענטן דורכאויס און נאך האריקעין ס

אויך נאכצוקומען די וואוילזיין פון זייערע עקזיסטירנדע פאציענטן, און צושטעלן אנגייענדע סערוויסעס פאר סענדי 
 באטראפענע ניו יארקער.

 South Shore Association( מיליאן פאר סאוט שאר אסאסיאציע פאר די זעלבסטשטענדיגע איינוואוינער 2.2 •

for Independent Living Inc.( , צו פארעכטן און איבערבויען געמיינדע הייזער וועלכע זעען ערנסט געשעדיגט
געווארן און אוועקצושטעלן א ערהוילונג קעיס מענעדזשמענט און סערוויסעס פראגראם וועלכע וועט צושטעלן הילף 

 יקעין סענדי.טערמיניגע אפעקטן פון האר- קאונסלינג צו העלפן מענטשן וועלכע ערהוילן זיך פון די לאנג

צוריקצוצאלן די ) (FEGS Health & Human Servicesהעלטה און יומען סערוויסעס  FEGSמיליאן פאר  2.1 •
יוניט שוואכע אינקאם געביידע פאר עלטערע לייט, מענטשן מיט  138שטאקיגע,  10פראפיט פאר שאדנס צו א - נישט

שווער, און צו צושטעלן סערוויסעס פאר לאנג איילענד דיסעביליטיעס און מענטשן וועלכע זענען טויב אדער הערן 
)Long Island  ( מיט אנטוויקלונגס דיסעביליטיעס וועלכע זענען באטראפן געווארן פון קינדער און ערוואקסענע

         שטורעם סענדי.

  
 )New York City( ניו יארק סיטי

 

 New York University Langone( צענטערמיליאן פאר ניו יארק יוניווערסיטי לענגאן מעדיקעל  22.3 •

Medical Center(  פאר אומבאצאלטע אפעראציע קאסטן וועלכע האבן זיך אנגעזאמעלט צוליב האריקעין סענדי
 .עפענען אירע פאסיליטיעס- קריטיש קראנקע פאציענטן און ארבעטנדיג צו ווידער באהאנדלענדיג

 )Brookdale Hospital and Medical Center( צענטער לעל האספיטעל און מעדיקימיליאן פאר ברוקדע 2.3 •
פאר אומבאצאלטע אפעראציע קאסטן אויפצוהאלטן און זארגן פאר נוירסינג היים רעזידענטן ווי אויך אנדערע 

פאציענטן אין איר הויפט געביידע אין ברוקלין, און פאר די אויסגאבן וועלכע האבן זיך אנגעזאמעלט צו רענאווירן און 
 גרייט.- יסשטאפירן צוויי שטאקן אין די האספיטעל זיי צומאכן פאציענטאו

 Sunset Park Health( מיליאן פאר סאנסעט פארק העלטה קאונסיל אינק./ לוטערן פאמיליע צענטערן 2.6 •

Council Inc. / Lutheran Family Centers(קוואליפיצירטע געמיינדע העלטה צענטער אין ברוקלין- , א פעדעראל 

)Brooklyn(ווארעל העלטה, העלטה ערציאונג, און קלינישע הילף פאר די שטורעםי, צו פארזארגן מעדיקעל, ביהע -

 .)Coney Island( באטראפענע באפעלקערונג און ניין ארומיגע פובליק האוזינג דעוועלאפמענטס אין קאני איילענד

 Ocean Village Recovery( איעקטצו באצאלן די אשען ווילעדזש ערהוילונג פר CAMBAמיליאן פאר  1 •

Project( געברויכן פון איינוואוינער פון די אשען ווילעדזש, וואס וועט אדרעסירן די באלדיגע )Ocean Village( 

דורך פארזארגן ארבעטסלאזע און די מיט ווייניג  )Rockaway Peninsula( אינזל- קאמפלעקס אויף די ראקאוועי האלב
יי צו ערמעגליכן צו באקומען ארבעט, אריינגערעכנט הילף צו צוקומען צו ארבעטס טרעינינג ארבעט מיט סערוויסעס ז

 געלעגנהייטן און דירעקטע ארבעטס פלאצירונג.

פאר  )Richmond University Medical Center( $ פאר ריטשמאנד יוניווערסיטי מעדיקעל צענטער482,000 •
צו די דאך פון די פאסיליטי און אנדערע אפענע עלעמענטן אין די אומבאצאלטע קאסטן צו פארעכטן שטארקע שאדנס 

געביידע, ווי אויך אומבאצאלטע אפעראציע קאסטן וועלכע האבן זיך אנגעזאמעלט אלס רעזולטאט פון די איבערפלוס 
 Richmond( פון פאציענטן דורכאויס און נאך האריקעין סענדי. ריטשמאנד יוניווערסיטי מעדיקעל צענטער

University Medical Center(  שטעלט צו וויכטיגע העלטה קעיר סערוויסעס פאר א נאסע געגנט פון אריבער



Yiddish 

 Staten( ל אפען אין סטעטן איילענדשפיטאקעיר - צייטווייליגעאון איז געווען די איינציגסטע פולשטענדיגע  500,000

Island( .דורכאויס שטורעם סענדי 

 ,א ארגאניזאציע וועלכע שטעלט צו עסן, )Project Hospitality( עליטי$ פאר פראדזשעקט האספיט446,000 •
 ארימע, הונגעריגע און היימלאזע איינוואוינער פון סטעטן איילענד 26,000שעלטער, און סערוויסעס פאר אריבער 

)Staten Island( אס רעכנט אריין יערליך, זיי צו ערלויבן פארצוזעצן צו צושטעלן וויכטיגע ערהוילונג סערוויסעס וו

וועלכע זענען ) Staten Islanders(ן עסן, האוזינג און אינפארמאציע פאר טויזענטער סטעטן איילענדער לצושטע
 באטראפן געווארן פון האריקעין סענדי.

פארן צושטעלן קעיס מענעדזשמענט, רעפערעלס  )Hamilton-Madison( מעדיסאן הויז- $ פאר העמילטאן68,000 •
טעל העלטה/סובסטאנץ אביוז סערוויסעס, הילף מיט אפליקאציעס פאר הלוואות פון די קליינע ביזנעס פאר חורבן מענ

, )lower East Side( פארניכטעטע עקוויפמענט אין לאוער איסט סייד- אדמיניסטראציע, און ערזעצונג פון סענדי

 .)Chinatown( אריינגערעכנט טשיינעטאון

  
          )Hudson-Mid( האדסאן- מיד

  

קינדער  10,000וואס סערווירט אריבער , )The Children’s Village( $ פאר די טשילדרענס ווילעדזש257,000 •
באזירטע פראגראמען. זייער - טערמיניגע רעזידעשעל און געמיינדע- און פאמיליעס יערליך דורך עטליכע קורץ

האט געליטן די מערסט ערנסטע שאדנס  )Westchester County(רעזידענשעל קעמפוס אין וועסטטשעסטער קאונטי 
 פון האריקעין סענדי מיט אראפגעריסענע דעכער, אראפגעפאלענע ביימער און צובראכענע צוימען.

אין  )Summit Children’s Residence Center( $ פאר די סאמיט טשילדרען'ס רעזידענס צענטער241,000 •

וועט נוצן דאס געלט צו  )Summit Children’s Residence( . סאמיט טשילדרענס רעזידענס)Nyack( נייעק
זענען געשעדיגט געווארן דורך שטורעם סענדי, צו פארזיכערן אז זיי  עכטן און אויפהאלטן סטרוקטורן וועלכערפאר

צורידערטע יונגען וועלכע זענען אונטער זייער אויפזיכט - ערנסטע עמאציענאל 115קענען נאכקומען די געברויכן פון די 
 טעג א יאר.  365שטונדן אין טאג,  24

  
רנדע און אפענע פראפאזעל פארלאנג. אלע מתנות זענען נאך ירדי ערהאלטער זענען אויסגעקליבן געווארן דורך א קאנקו

מעגליכע טוישונגען קענען געשען אין פעלער פון אומבארעכטיגטע אויסגאבן, טאפלטע בענעפיטן פון א אנדערע , פריצייטיג
 New York(סטעיט  ניו יארק יפטן פון די קאסטן.באגנוגנדע שר- ט אדער פריוואטע צוריקצאלונגען, און נישטיפעדעראלע, סטע

State  (ן נאך מתנות געוואנדן וויפיל געלט ס'איז דא.קען אויך מעגליך געב  
  

  www.Stormrecovery.ny.gov/SandySSBGפאר א פולע ליסטע פון פריצייטיג  ערהאלטער, גייט צו: 

  

האט  )Senate Majority Coalition Co-Leader Dean Skelos( פירער דיען סקעלאס- קא סענאט מאיאראטעט קאאליצע

האבן צוטריט צו  )Long Beach( געזאגט "די גרענט איז קריטיש וויכטיג צו פארזיכערן אז די איינוואוינער פון לאנג ביטש
עס האספיטעל און די לאנג ביטש מעדיקעל וויכטיגע קעיר סערוויסעס וואס ווערט צוגעשטעלט דורך סאוט נעסאו קאמיוניטי

. דאס געלט איז א גרויסע )South Nassau Communities Hospital and the Long Beach Medical Center( צענטער
טריט פאראויס צו העלפן אונזער געגענט'ס פארזעצנדע ערהוילונג פון האריקעין סענדי וואס האט חרוב געמאכט העלטה קעיר 

  ".)Long Beach( אין לאנג ביטשסערוויסעס 

האט געזאגט  )Senate Majority Coalition Co-Leader Jeff Klein( פירער דזשעף קליין- סענאט מאיאראטעט קאאליצע קא 
"איין יאר נאך שטורעם סענדי בלייבט אונזער צוזאג צו איבערבויען ניו יארק שטערקער ווי אייביג. די ארגאניזאציעס זענען 

באטראפענע געגענטער. איך בין שטאלץ אז מיר - יינס פון די וויכטיגסטע שטיוול אויף די ערד אין ניו יארק'ס שווערסטווייטער א
קענען אפשיקן דאס געלט וואס די ארגאניזאציעס דארפן, אז זיי זאלן זיך קענען אויפבויען און ווייטער העלפן די געגענטער 

   וועלכע דארפן הילף". 

ווען ניו יארק איז חרוב געווארן האט געזאגט " )Assembly Speaker Sheldon Silver( שעלדאן סילווער אסעמבלי פארזיצער
פראפיט - דורך האריקעין סענדי האב איך און פילע פון מיינע אסעמבלי קאלעגן געארבעט מיט אונזערע לאקאלע נישט

פראפיטס האבן זיך שיין - עווען אין ענגע געברויך. נישטארגאניזאציעס אפצושיקן וויכטיגע סערוויסעס פאר די וועלכע זענען ג
- אנגערופן און געגעבן א וויכטיגע הענט פאר איינוואוינער און ביזנעס אייגנטומער. ווי זייער מיסיע שטעלט פאר האבן די נישט

יאר. אין מיין לאוער  פראפיטס, די העלטה קעיר און יומען סערוויסעס ארגאניזאציעס אנגעהאלטן די שטיצע דעם פארגאנגענעם



Yiddish 

געגנט זענען לאקאלע ארגאניזאציעס אריינגעשפרינגען אין די ארבעט און געארבעט ארום )  Lower Manhattan(מענהעטען 
שוואכע און זיי האבן פארגעזעצט אפצושיקן וויכטיגע סערוויסעס. טראץ זייער אייגענע געברויך - צו העלפן די מערסט דעם זייגער

פראפיטס אלס געשטעלט זייערע שכנים פריער. איך לויב זיי אלע פאר - ון רענאוואציע האבן ניו יארק'ס נישטפאר איבערבוי א
פארן  )Governor Cuomo( זייער אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו אונזערע געגענטער און איך אפלאדיר גאווארנער קאומא

  ע ארגאניזאציעס".באזירט- געמיינדע 450יבער ראנערקענען די באמיאונגען פון א

 Richard Murphy, President and CEO of(פון סאוט נעסאו קאמיוניטיעס האספיטעל  CEOריטשערד מורפי, פרעזידענט און 

South Nassau Communities Hospital  (האט געזאגט "איך דאנק גאווערנאר ענדרו קאומא )Governor Andrew 

Cuomo( ל מיט איר צוזאג צו העלפן נאכקומען די שפיטאנט פאנדס וועלכע וועט העלפן די ל סערוויס בלאק גרעעפאר די סאש
העלטה קעיר געברויכן פון די איינוואוינער וועלכע זענען באטראפן געווארן פון די חורבנות פון האריקעין סענדי. ספעציפיש וועט 

צו )  Long Beach( י איינוואוינער פון לאנג ביטשצו פארגרעסערן איר צוזאג צו ד )South Nassau( דאס ערלויבן סאוט נעסאו

)  Nassau Communities Hospital(צוטשעלן וויכטיגע קעיר סערוויסעס צו די געגענט. סאוט נעסאו קאמיוניטיעס האספיטעל 

רק אין ניו יא) Long Beach Medical Centerמיט די לאנג ביטש מעדיקעל צענטער (קוקט ארויס פארצוזעצן איר ארבעט 

  אויסצופילן דעם ציהל".  )NYS Department of Health( סטעיט העלטה דעפארטמענט

 Terry Troia, Executive Director of Project( טערי טרוי, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון פראדזשעקט האספיטעליטי

Hospitality(מיט עטליכע לאקאציעס דורכאויס סטעטן איילענד , )Staten Island( 2012, 1עזאגט "זינט נאוועמבער האט ג 
האריקעין סענדי באטראפענע פאמיליעס און מיר טוען ווייטער אנפירן די איינציגע  4,000זענען מיר אנגעקומען צו אריבער 

עוועקואציע צענטער אין ניו יארק סיטי. מיר זענען איבערגעשטרענגט און דריקן אויס אונזער דאנק פאר גאווערנאר קאומא 
)Governor Cuomo  ( און די גרופע וואס האט איבערגעקוקט אונזער אפליקאציע. מיר זענען שטארק גערירט פון די

 אויסערגעווענליכע גרענט און ווייסן די ווירקונג וואס די פאנדס וועלן מאכן א ריכטיגע טויש פאר אלע סטעטן איילענדער
)Staten Islanders (."  

 Greta Guarton, Executive( קטאר פון די לאנג איילענד קאאליציע פאר די היימלאזעגרעטא גוארטאן, עקזעקיוטיוו דירע

Director, Long Island Coalition for the Homeless(  האט געזאגט "מיר זענען זייער דאנקבאר פארן גאווערנאר און ניו
א קאמיוניטי צענטער וועלכע איז חרוב געווארן יארק סטעיט פאר די געלט, וואס וועט אונז ערלויבן צו ענדיגן די ארבעט אויף 

דורך שטורעם סענדי. ווען די געביידע וועט זיין איבערגעמאכט, וועלן היימלאזע וועטעראנען און אנדערע היימלאזע לאנג 
ין סטאפ" איילענדער קענען האבן צוטריט צו א אויסוואל פון סערוויסעס, אריינגערעכנט האוזינג און ארבעטס הילף, אין א "אי

  פראפיטס וועלכע האלטן זיך אויף אין די געביידע".  - נישט 10ל וואס ווערט אנגעטראגן דורך די עמאד

 Jeanne-Aimée De( עימי די מערעיס, א ראטגעבער פאר סעיוו די טשילדרען'ס דאמעסטיק עמערדזשענסי פראגראמען- ניעדזשי

Marrais, Advisor for Save the Children’s Domestic Emergencies Programs(  האט געזאגט "דעם גאווערנארס הילף
ווען זייערע פאמיליעס פארלירן אלעס און דארפן  –באדייט אז ווען קינדער זענען דאס מערסטע אויסגעשטעלט צו שוואכקייט 

), האט סעיוו די זוכן שעלטער אין א גרויסע עוואקואציע צענטער (שלאפנדיג אסאך מאל נעבן הונדערטער פרעמדע מענטשן
געקענט צושטעלן פראגראמען און קעיר צו האלטן די קינדער זיכער. מיר זענען דאנקבאר  )Save the Children( טשילדרען

פאר גאווערנאר קאומא'ס הילף וואס ערלויבט סעיוו די טשילדרען שטיצן דאס שוץ און ערהוילונג פון קינדער ווען זיי זענען אין 
 ס זאפארט נאך א שטורעם ווען ניו יארקער דארפן דאס דאס מערסטע".  עוואקואציע שעלטער

 

 ,Mark E. Toney( מארק אי. טאוני, פרעזידינט און סי.אי.או. פון ברוקדעיל אוניווערסיטי האספיטאל און מעדיקל סענטער

President and CEO of Brookdale University Hospital and Medical Center (אלץ א קאמיומיטי , האט געזאגט" ,
שפיטאל, איז ברוקדעיל'ס עיקר גלויבן אז מיר זענען דא צו סערווירן. נאך האריקעין סענדי זענען מיר געווען שטאלץ צו ארבעטן 

צוצושטעלן קעיר פאר אונזערע גרויסע קאמיוניטיס און זייערע מערסט  GNYHA, און DOHמיט דעם גאווערנאר'ס אפיס, 
מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנאר קאומא'ס אנפירערשאפט בשעת'ן שטורעם. אין אין א צייט פון נויט. עמפינדליכע בירגער 

צוגאב, זענען מיר היינט דאנקבאר פאר זיין אנערקענען ברוקדעיל'ס ארבעט און די בלאק גרענט וועט אונז העלפן דעקן א טייל 
 יענע שווערע צייט." פון די אסטראנאמישע קאסטן וואס זענען צושטאנד געקומען

  

, האט געזאגט )Kathy Teemer-Campbell, Kathy’s Korner of Care( קעמפבעל, קעטי'ס קארנער אוו קעיר- קעטי טימער

, איז מיין ביזענס )Long Beach( "אלץ דער אייגנטומער און אנפירער פון א קליינע טשיילד קעיר פראגראם אין לאנג ביטש
פון שטורעם סענדי. מיין היים און ארט פון ביזנעס האט געליטן שווערע וואסער שאדנס ווען עס איז געווארן שטארק געשעדיגט 
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פיס שטאפל און אנגעצינדן א פייער וועלכע האט איינגעשלינגען די גאנצע ערשטע שטאק. איך בין געווען - צוגעקומען צום פינף
וועלכע זענען אויך פאמיליעס  אנדערע קריטישע טשיילד קעיר פארגענוג מזל'דיג צו אנגיין פון אן אנדערע ארט, צושטעלנדיג 

נ'ם שטורעם. די געלטער וועלן גיין א לאנגע וועג אין העלפן איבערבויען מיין הויז און צוריק אויפשטעלן וגעווארן באטראפן פ
  יזנעס, מיין הויז און מיין לעבן."מיין טשיילד קעיר פראגראם. איך בין דאנקבאר פאר די געלעגהייט צוריק אויפצושטעלן מיין ב

 Robert I. Grossman, MD, Dean and( לינגאון מעדיקל סענטער NYUפון  CEO, דיען און MDראבערט איי. גראסמאן, 

CEO of NYU Langone Medical Center(ט, זאגט "מיר זענען דאנקבאר צו די אלע וואס האבן געשטיצ NYU לענגאון )NYU 

Langone( ר האבן געזוכט צו צושטעלן די קריטישע געברויכן פאר העלטהקעיר סערוויסעס אין אונזער קאמיוניטי. בשעת מי
ענדרו מ. קאומא און ניו יארק סטעיט באאמטער, אריינגערעכנט די שטאב פון די סטעיט ר ספעציעל וויל איך באדאנקען גאווערנא

. די )State Departments of Health and Homeland Security( אוו העלטה און האומלענד סעקיוריטי סדעפארטמענט

ארבעט זיך צו ערהוילן פון די שרעקליכע נאכווייען  NYUאציענטן, און די גאנצע סיטי, בשעת פשטיצע וועט בעניפיטירן אונזערע 
 פון דעם שטורעם."
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