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 Madelaine Chocolate מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע די ַאז, מודיע איז GOVERNOR CUOMO קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

Company סענדי וּפערשטורעםס ֿפונעם ָאנגעמַאכט חורבן נָאכן יָאר אַ , נײַ 'ס אויף געעֿפנט זיך הָאט SANDY  

 שטעלט און עֿפענונג נַײע יום־טוֿבדיקע אַ  מַאכט, ָאנהייב נַײעם מיטן זיך ֿפרייט משּפחה־געשעֿפט ־יָאריקע65 דָאס
   ַארבעטערס 120 ָאן ווידער

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

 געוויינטלעכע און סעזָאניקע ֿפַאבריצירט ווָאס ֿפירמע ּפריווַאטע אַ , Madelaine Chocolate Company מַאדעליין

 200,000 ֿפון ֿפַאבריק איר נײַ 'ס אויף געעֿפנט ָאֿפיציעל הָאט, זילבער־ּפַאּפיר אין אַײנגעוויקלט שָאקָאלַאדן

 סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם היזק גרויסן גָאר אַ  געליטן יָארן אַ  ֿפַאר הָאבן נָאכן, רַאקַאוויי אין קווַאדרַאטֿפוס

Superstorm Sandy .שטורעם ֿפונעם געווָארן געטרָאֿפן — דָאלַאר מיליָאן 50 איבער בײַ  היזק דעם שַאצט ֿפירמע די 

 דעמָאלט זינט. ֿפַארמַאכן זיך געמוזט זי הָאט דעם צוליב ווָאס, אויסריכטונגען און אינֿפרַאסטרוקטור, ֿפַאבריק די זענען

 10 איבער אויסגעגעבן, ָאנגעשטעלטע 315 איבער געהַאט זי הָאט שטורעם ביזן ווָאס, Madelaine מַאדעליין הָאט

 הָאט איצט. ּפרָאדוצירן צום נעמען זיך געקענט ווידער הָאט מע איידער ֿפַארריכטן און אויֿפרַאמען אויף דָאלַאר מיליָאן

  .ּפרָאדוציר־ליניעס ֿפערצן די ֿפון ֿפיר גַאנג אין מָאל אַ  ווידער הָאט און ַארבעטערס 120 ָאנגעשטעלט צוריק ֿפירמע די

 זיך בויט רַאקַאוויי בשעת: „געזָאגט הָאט Congressman Gregory W. Meeks מיקס. וו גרעגָארי קָאנגרעסמַאן

 זייערע העלֿפן און ַארבעטּפלעצער שַאֿפן, גַאנג אין לָאזן ווידער זיך זָאלן ֿפירמעס קליינע ַאז, נייטיק זייער איז איבער

 אין ַארבעט־געבערס גרעסטע די ֿפון איינעם שטיצן געקענט הָאב'כ ווָאס, צוֿפרידן זייער בין איך. בליִען געגנטן

 דער בײַ  הלוואה אַ  בעטן ייערז בײַ , Madelaine Chocolate Company מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע די, רַאקַאוויי

 ֿפינַאנציעלע ַאנדערע בײַ  אויל ווי, Small Business Administration (SBA) ֿפירמעס קליינע ֿפַאר ַאדמיניסטרַאציע

 דער געגעבן הָאט ער ווָאס, Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר הַארציק בַאגריס איך. אינצענטיוון

 ווָאס און דָאלַאר מיליָאן  6.7 ֿפון שטַײער־קרעדיטן  Madelaine Chocolate Company  יןמַאדעלי שָאקָאלַאד־ֿפירמע

 איבערבויען בַײם שוּתף ַאקטיווער ַאן זַײן זָאל New York State ניו־יָארק שטַאט דער ּכדי, ווַײטער איר שטיצט ער

  ".רַאקַאוויי

 שָאקָאלַאד־ֿפירמע די ווי ַאזוי, ֿפירמעס קליינע סך אַ  הָאבן Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם„

 קוָאמאָ  גובערנַאטָאר געזָאגט הָאט", היזקות גרויסע געליטן, Madelaine Chocolate Company מַאדעליין

Governor Cuomo„ .מַאדעליין Madelaine , ַהונדערטער ַארבעט געגעבן הָאט ווָאס ֿפירמע גערָאטענע גָאר א 

. ֿפַאבריק רַאקַאווייער זַײן ֿפַארמַאכן געמוזט שטורעם נָאכן הָאט, דָאלַאר מיליָאן 40 ּכמעט געלייזט און רניו־יָארקע

. זיך צו קומען זייער צו ֿפירמעס אַ "א Madelaine מַאדעליין מיר בַאגריסן, שּפעטער יָאר איין ּכמעט מיט, ָאבער, הַײנט

 זיי בַאגריס איך און, Madelaine מַאדעליין העלֿפן קען ער ווָאס, טָאלץש איז New York State ניו־יָארק שטַאט דער



 

 

 שטורעם ֿפונעם אויסהַאלטן געקענט הָאט ֿפירמע די ווָאס דָאס. קונים און ָאנגעשטעלטע ֿפַאר זיך עֿפענען ווידער צום

  ".ֿבת־הּכלללטו צוזַאמען ַארבעטן מיר ווען בַײקומען און אויֿפטָאן קענען מיר ווָאס בַאווַײזט

 דער ֿפון שעף דער, Jorge Farber ֿפַארבער כָארכע ֿפון געקומען איז, נײַ 'ס אויף זיך עֿפנט ֿפַאבריק די ַאז, מעלדונג די

 געקומען זענען עֿפענונג יום־טוֿבדיקער דער אויף. Madelaine Chocolate Company מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע

  .ּפָאליטיקערס און בַאנקירערס, ֿפַארקויֿפערס, יענטןקל ּכלערליי מיט ָאנגעשטעלטע

 זענען ווָאס ַאלע מיט צונויֿפגעקומען זיך מיר זענען געלעגנהייט סּפעציעלער דער בײַ  ווָאס, זייער זיך ֿפרייען מיר„

 שווערער דער ֿפון ָאנהייב זינטן Madelaine Chocolate Company מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע דער בַײגעשטַאנען

 הָאבן מיר ווָאס שטיץ ֿפעסטער דער אויף עדות זָאגט געלעגנהייט הַײנטיקע די. „געזָאגט Farber ֿפַארבער הָאט", צַײט

, גליקלעך און שטָאלץ זייער זיי מיט זענען מיר. קונימשַאֿפט און ּפערסָאנַאל איבערגעגעבענעם אונדזער ֿפון בַאקומען

  ".ַארבעט ערד צו אום זיך קערן מיר ווָאס

 גַאנצן אין נָאך וועט און איבער ווַײטער זיך בויט, רַאקַאוויי אין ַארבעט־געבער גרעסטער דער, Madelaine מַאדעליין

 די ֿפון משך אין ַאז, זי הָאֿפט. יָאר אַ  שָאקָאלַאד ֿפונט מיליָאן 20 געווען איז ּפרָאדוקציע הויכּפונקט איר. קומען זיך צו

. ַארבעטערשַאֿפט גַאנצע די ָאנשטעלן צוריק און ּפרָאדוקציע ֿפולער דער צו אומקערן זיך זי וועט שיםחד 12 קומעדיקע

 Empire State Development  6.9 ניו־יָארק שטַאט דעם ַאנטוויקלען גיט איבערבוי־ּפרָאיעקט דעם שטיצן צו ּכדי

  .טּפלעצערַארבע 317 רַאטעווען צו אויף שטַײער־קרעדיטן דָאלַאר מיליָאן

 נָאכן יָאר איין בלויז Madelaine Chocolate Company מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע די נײַ 'ס אויף עֿפענען דָאס„

 דער ָאט ֿפון אויסדויער און ּכוח אויֿפן עדות זָאגט Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם ווערן געטרָאֿפן

 הָאט", New York ניו־יָארק שטַאט דעם און שטָאט דער איבערגעגעבנקייט יערזי אויף אויך ווי, משּפחה־ֿפירמע

 Empire State עדעמס קענעט, ניו־יָארק שטַאט דעם ַאנטווילקען ֿפון שעף און ּפרעדיזענט דער געזָאגט

Development President, CEO & Commissioner Kenneth Adams„ .ַאריבער איז'ס ווָאס מָאמענט ֿפונעם 

. זיך צו קומען העלֿפן צו זיי ּכדי געווָארן געטרָאֿפן זענען ווָאס קרעמערס און סוחרים מיט זיך מיר טרעֿפן שטורעם דער

 דָאס איז. ָאנגעשטעלטע 315 איבער ַארבעט געבן מָאל אַ  ווידער בַאלד Madelaine מַאדעליין וועט הילף אונדזער מיט

 סײַ , ַארבעטערס אירע מיט Madelaine מַאדעליין ֿפַאר סײַ , רַאקַאוויי ֿפַאר סײַ  בׂשורה גוטע אַ  זייער נַײעס הַײנטיקע

  ".ּפרָאדוקטן געשמַאקע זייערע ֿפון הנאה הָאבן ווָאס וועלט דער אויף מיליָאנען די ֿפַאר

 ַאנטוויקלען צו טרַא דער 2013 אין ּפריָאריטעט אַ  ווי בַאצייכנט הָאט Madelaine מַאדעליין העלֿפן צו ּפרָאיעקט דעם

; New York City Regional Economic Development Council ניו־יָארק שטָאט דער ֿפון רַאיָאן דעם עקָאנָאמיש

, ווי, אינדוסטריעס סטרַאטעגישע און ֿפירמעס קליינע ער העלֿפט Strategic Plan ּפלַאן סטרַאטעגישן מיטן בהסּכם

  .ֿפַאבריקַאציע, למשל

 ווָאס דערמיט זיך איך ֿפריי וויילערס רַאקַאווייער מַײנע ווי ַאזוי, „געזָאגט הָאט ר"י ַאדַאבאָ . ּפ שָאסעףדז סענַאטָאר

 טויזנטער ֿפַאבריצירן מָאל אַ  ווידער Madelaine Chocolates plant מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפַאבריק די זען וועל'כ

 ביז נייטיק ַאבסָאלוט געווען איז'ס. הַאלָאווין־דַאנקטָאג־ניטל יום־טוֿב־סעזָאן אויֿפן, זילבער־ּפַאּפיר אין שָאקָאלַאד ֿפונט

 זָאל Madelaine מַאדעליין ּכדי, ּפערסָאנַאל ֿפונעם העלֿפט אַ  ּכמעט ָאנשטעלן צוריק און זיך עֿפענען דָאס ָאקטָאבער

 ֿפון שטיץ דער), גַאזֿפירמע די( National Grid" גריד נעשָאנַאל„ ֿפון סובסידיע דער דַאנק אַ . געגנט די בַאדינען קענען

 Empire ניו־יָארק שטַאט דעם ַאנטוויקלען ֿפון ֿפָאנדן די און ביוראָ  גובערנַאטָארס דעם, בַאַאמטע אויסגעקליבענע
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State Development צום גענומען ווידער רַאקַאוויי אין ַארבעט־געבער גרעסטער דער סוף־ּכל־סוף זיך הָאט 

 ".וועלט דער אויף שָאקָאלַאד בעסטן דעם ֿפון איינעם ָאדוצירןּפר

 

 Madelaine Chocolate Company מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע די, „געזָאגט הָאט גָאלדֿפעדער ֿפיל ַאסעמבלימַאן

 שטיצערס און געבערסַארבעט־ גרעסטע די ֿפון איינער צענדליקער שוין איז נָאר, געגנט דער ֿפון אוצר ַאן נָאר נישט איז

 מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע די זיך הָאט, משּפחה־ֿפירמעס ַאנדערע צענדליקער ווי ַאזוי ּפונקט. געגנט דער ֿפון

Madelaine Chocolate Company סענדי נָאך זיך צו קומען צו ּכדי גערַאנגלט Sandy .דַאנקען וויל איך 

 העלֿפן זייער ֿפַאר Congressman Meeks מיקס קָאנגרעסמַאן און Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

 אונדזערע ֿפַאר בׂשורה שטַארקע אַ  איז עֿפענונג נַײע די. זיך צו קומען בַײם Madelaine Chocolate מַאדעליין

 ".ֿפריִער ווי געדויערדיקער און שטַארקער נָאך ווערן און בויען ווַײטער זיך ן'מיר ַאז, אַײנוווינערס

 

 About The Madelaine Chocolate Company מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע דער וועגן

 די איז, גָאלד דזשעק און קיי הענרי שווָאגערס די, שארית־הּפליטה דער ֿפון ייִדן צוויי ֿפון 1949 אין געגרינדעט

 זי. דור דריטן אינעם שוין רמעמשּפחה־ֿפי אַ  Madelaine Chocolate Company מַאדעליין שָאקָאלַאד־ֿפירמע

 איר. יָאר 65 ּכמעט שוין טרַאדיציע און לעבן ַאמעריקַאנער ֿפונעם טייל איז און, קווינס, רַאקַאוויי־ביטש אין זיך געֿפינט

 .ַאזיע און איירָאּפע, מיזרח מיטעלן אין ַאזש, וועלט גַאנצער דער איבער מען טרעֿפט שָאקָאלַאד
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