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 דער אויף דָאלַאר מיליָאן 815 וועגן מודיע איז GOVERNOR CUOMO קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

 סענדי סוּפערשטורעם נָאכן Long Island לָאנג־אַײלַאנד איבערבויען וןֿפ סטַאדיע ווַײטערדיקער

SUPERSTORM SANDY 

 815 וועגן געווען מודיע הַײנט הָאט Governor Andrew M. Cuomo קוָאמאָ  .מ ענדריו גובערנַאטָאר

 לָאנג־אַײלַאנד וןֿפ רַאסטרוקטורֿפאינ די איבערצובויען ּפרָאיעקטן נייטיקע סעריע אַ  אויף דָאלַאר מיליָאן

Long Island סענדי סוּפערשטורעם נָאכן Superstorm Sandy. דָאס ַארַײן נעמען ּפרָאיעקטן די 

 ןֿפשאַ  ,נוציקייטן נטלעכעֿפע די ַארבעסערןֿפ ,ַאל־ווַאסערֿפָאּפ רייניקן ווָאס ַאבריקןֿפ רעמָאנטירן

  .וועטער ןֿפשַאר ווַײטערדיקן קעגן בריקן שווַאכע ַארשטַארקןֿפ און ענערגיע צוצושטעלן אויף מיקרָאנעצן

 געגעבן נייטיקע New York State ניו־יָארק שטַאט דער הָאט יָאר ַארגַאנגענעםֿפ ונעםֿפ משך אין„

 Superstorm סענדי סוּפערשטורעם ונעםֿפ ענעֿפגעטראָ  טןֿפגעשע און הַײזער וןֿפ בַאלעבַאטים ָאנדןֿפ

Sandy, רגובערנַאטָא געזָאגט הָאט ,"נײַ 'ס אויף ענעןֿפע טןֿפגעשע די און ַארריכטןֿפ הַײזער די זָאל מע 

 ,טרָאט ווַײטערדיקער וויכטיקער אַ  זענען ָאנדןֿפ הַײנטיקע די„ .Governor Cuomo קוָאמאָ 

 און נעסָאו קַאנטן די דָאלַאר מיליָאן 815 גיבן מיר .קומען זיך צו זָאל Long Island לָאנג־אַײלַאנד

 ,ַארבעטן ענטלעכֿפע נייטיקע ירןֿפ ווַײטער זָאלן זיי ,Nassau and Suffolk counties ָאקֿפסאָ 

 שטַארק ַאזוי איז ווָאס אינדזל גַאנצן איבערן רַאסטרוקטורֿפאינ די ַארשטַארקןֿפ און רעמָאנטירן

די ּפרָאיעקטן נעמען ַארַײן ֿפַארבעסערן ֿפַאבריקן ֿפון  ָאּפֿפַאל־ווַאסער־רייניקונג ווָאס  .געווָארן געשעדיקט

יזירן די עֿפנטלעכע נוציקייטן און ֿפַארהיטן בַאדינען הונדערטער טויזנטער היימען ביזן מָאדערנ

ֿפַארֿפינצטערונגען ביזן ֿפַארשטַארקן שווַאכע בריקן ֿפַאר ווַײטערדיקע שטורעמס, וועלן זיי איבערבויען 

איך בין צוֿפרידן ווָאס איך קען געבן ַאזַא  און עס מַאכן שטַארקער אויף להבא. Long Islandלָאנג־אַײלַאנד 

 ר זענען ווַײטער מחויֿב צו העלֿפן ַאלע לָאנג־אַײלענדער, זיי זָאלן צו זיך קומען".שטיץ, און מי

 

  מיליָאן דָאלַאר צו רעמָאנטירן און ֿפַארבעסערן ֿפַאבריקן ֿפון ָאּפֿפַאל־ווַאסער־רייניקונג 697

רן און ֿפַארבעסערן מיליָאן דָאלַאר אויף צו רעמָאנטי 697וועט געבן  New York Stateדער שטַאט ניו־יָארק 

אין נעסָאו  .Nassau and Suffolkֿפַאבריקן ֿפון ָאּפֿפַאל־ווַאסער־רייניקונג אין די קַאנטן נעסָאו און סָאֿפָאק 

Nassau  הָאט סוּפערשטורעם סענדיSuperstorm Sandy  שטַארק געשעדיקט די ָאּפגַאנג־רייניקונג־ֿפַאבריק

בשעתן שטורעם זענען מיט נַײן ֿפוס ווַאסער  .Bay Park Sewage Treatment Plantאין ביי ּפַארק 

ֿפַארֿפלייצט געווָארן די ּפלומּפן־מָאטָארן ֿפון דער ֿפַאבריק, הָאט זיך אויסגעגָאסן דער ָאּפגַאנג, ווָאס הָאט 



 

 

, הָאבן זיך שעה 50דערגרייכט נידעריקע הַײזער און ַאֿפילו גַאסן. די ֿפַאבריק איז געווען ֿפַארמַאכט איבער 

מיליָאן גַאלָאן נישט־גערייניקטער ָאּפגַאנג, ווָאס הָאט דערגרייכט קַאנַאלן און ַאנדערע  200אויסגעגָאסן 

ווַאסערן. די ֿפַארֿפלייצונג הָאט צעשטערט די עלעקטרע ֿפון דער ֿפַאבריק און קַאליע געמַאכט נָאך ַא סך 

 נייטיקע סיסטימען.

מיליָאן דָאלַאר אויף ַאן ַארומנעמיקער רעמָאנטירונג און ֿפַארבעסערונג ֿפון  455ן וועט געב Stateדער שטַאט 

דער ֿפַאבריק. דער שטַאט הָאט זיך מתחייֿב געווען צו געבן ֿפָאנדן ֿפון דער ֿפירמע ֿפון סֿביֿבה־מיטלען 

Environmental Facilities Corporation (EFC)ַארשיידענע מלוכישע , ווָאס מע וועט צוריקקריגן ֿפון ֿפ

 , נעמט ַארַײן:Nassau Countyמקורים. דער ּפרָאיעקט, ווָאס ס'וועט ֿפירן דער קַאנט נעסָאו 

דָאס בויען ַארום דער גַאנצער ֿפַאבריק ַא סיסטעם דַאמבעס, ָאנשיטן און בַאוועגלעכע שיצווַאלן ּכדי צו שיצן  •

  ָאר, ווי אויך ֿפונעם געריכטן העכער ווערן ֿפונעם ים־שּפיגל;י 500זי ֿפון ַא רעקָארד־שטורעם אין משך ֿפון 

דָאס אויֿפהייבן און ֿפַארהַארטעווען די עלעקטרישע אויסטייל־סיסטעם ֿפון דער ֿפַאבריק, ווי אויך דָאס   •

  ;קטרעֿפַארריכטן די ֿפַארַאנענע גענערַאטָארן, די ֿפַאבריק זָאל נישט מוזן ָאנקומען צו צַײטווַײליקער עלע

ּפלומּפסטַאנציעס, ווָאס בַאדינען איין מיליָאן אַײנוווינערס, זיי צו  57דָאס הויֿפהייבן ָאדער ֿפַארהַארטעווען  •

 ;בַאשיצן ֿפון ֿפַארֿפלייצונגען

דָאס בויען ַא גרעסערע ליניע צו קלַײבן ָאּפגַאנג, ווָאס זָאל קענען אויֿפנעמען גרעסערע קווַאנטיטעטן בשעת  •

 שטורעם; אוןַא 

דָאס ֿפַארהַארטעווען און ֿפַארבַײטן די טריקן־אויסריכטונגען און ־בנין ווָאס זענען געשעדיקט געווָארן ֿפון  •

 .Sandyסענדי 

 

  , קוקט אויף:Bay Parkצו זען בילדער ֿפונעם שָאדן ֿפון דער ֿפַאבריק ביי ּפַארק 
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 צו זעם בילדער ֿפון דער ֿפָארגעלייגטער דַאמבע, קוקט אויף:
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בערגען  ַאל־ווַאסערֿפָאּפ רייניקן וןֿפ ַאבריקֿפמיליָאן דָאלַאר אויף דער  242וועט געבן  Stateדער שטַאט 



 

Yiddish 

ֿפָאנדן  , דורךSuffolk County, קַאנט סָאֿפָאק Bergen Point Wastewater Treatment Facilityּפוינט 

דעם  ווָאס מע וועט צוריקקריגן ֿפון ֿפַארשיידענע מלוכישע מקורים. EFCדער ֿפירמע ֿפון סֿביֿבה־מיטלען ֿפון 

ּפרָאיעקט וועלן ֿפירן די לָאקַאלע ערטער. מיט די ֿפָאנדן וועט מען ֿפַארבַײטן די ים־ַארויסֿפַאל־רער ֿפון דער 

, Great South Bayסן דרומדיקן אַײנגָאס) גרייט סַאוט ביי" (גרוי„ֿפַאבריק ווָאס גייט אונטערן 

צָאל מיט ַא בעסערן מַאטעריַאל, ווי אויך ֿפַארהיטן, די רער זָאל  120צָאל ביז  72ֿפַארברייטערן די רער ֿפון 

הָאט זיך נישט געמוזט  Bergen Pointקַאליע ווערן ֿפון ַא גרעסערן דרוק בשעת ַא שטורעם. בערגען ּפוינט 

היימען, איז ווען נישט די  120,000. זי בַאדינט Sandyל מע הָאט זי צוגעגרייט נָאך ֿפַאר סענדי ֿפַארמַאכן ווַײ

  ֿפַארבעסערונגען ווָאלט ַא צווייטער שטורעם ֿפון ַאזַא ֿפַארנעם געווען ַא קַאטַאסטרָאֿפע.   

ערונגען, ּכדי מע זָאל גיכער מיליָאן דָאלַאר אויף ַא נַײער סיסטעם זיך צו סּפרַאווען מיט ֿפַארֿפינצט 51

 ֿפַארריכטן די עלעקטרע

מיליָאן דָאלַאר אויף ַא בַאטַײטיקער ֿפַארבעסערונג ֿפון די לָאנג־אַײלַאנדער  51וועט געבן  Stateדער שטַאט 

וועט קענען  PSEG-Long Island עֿפנטלעכע נוציקייטן. די עֿפנטלעכע נוציקייט ֿפון לָאנג־אַײלַאנד

ַא נַײע סיסטעם זיך צו סּפרַאווען מיט ֿפַארֿפינצטערונגען מיט ַאנדערע טעכנָאלָאגישע  אינסטַאלירן

ֿפַארבעסערונגען, ווָאס ַא דַאנק דעם וועט די ֿפירמע קענען גיכער געֿפינען ֿפַארֿפינצטערונגען און ֿפַארריכטן די 

טן נוציקייטן און רעַאגירן אויף שטורעמס עלעקטרע. די אויסֿפָארשונג ֿפון דער מָארלַאנד־קָאמיסיע וועגן גריי

Moreland Commission on Utility Storm Preparation and Response ווָאס הָאט אויסגעֿפָארשט ,

הָאט ווָאכן לַאנג נישט געקענט ֿפַארריכטן די  LIPA דָאס ווָאס די לָאנג־אַײלַאנדער עלעקטרע־ֿפירמע

 Longצו שַאֿפן ַאזַא סיסטעם, ווָאס ַא דַאנק דעם וועט לָאנג־אַײלַאנד  עלעקטרע, הָאט בֿפירוש רעקָאמענדירט

Island .קריגן זייער ַא רַאֿפינירטע סיסטעם צו געֿפינען און ֿפַארריכטן ֿפַארֿפינצטערונגען 

 

  די נַײע סיסטעם וועט:

  זיי וועלן טרעֿפן; ֿפַארקלענערן די לענג ֿפון ֿפַארֿפינצטערונגען, ווַײל מע וועט ֿפָארויסזען ווּו •

 ֿפַארקלענערן די לענג ֿפון ֿפַארֿפינצטערונגען, ווַײל מע וועט שטעלן ּפריָאריטעטן; •

צוֿפרידן שטעלן די קונים, ווַײל זיי וועלן זיך דערוויסן ווי גיך מע וועט ֿפַארריכטן די עלעקטרע און ווי  •

 ס'הַאלט דערמיט;

  רמַאציע;געבן דעם עולם מער ַאקורַאטע אינֿפָא •

ֿפַארקלענערן די ָאֿפטקייט ֿפון ֿפַארֿפינצטערונגען דורך אויסניצן סטַאטיסטיק אויף צו ֿפַארבעסערן דָארטן ווּו  •

 ס'איז צום נייטיקסטן.

 

 Nassau and מיליָאן דָאלַאר צו שַאֿפן ַא מיקרָאנעץ אין נעסָאו און סָאֿפָאק 20ַא קָאנקורס ֿפון 

Suffolk  

מיליָאן דָאלַאר אויף צו שַאֿפן נַײע  20הָאט מודיע געווען וועגן ַא קָאנקורס ֿפון  Governorטָאר דער גובערנַא



 

 

. דער געווינער ֿפון יעדן קַאנט Nassau and Suffolk countiesמיקרָאנעצן אין די קַאנטן נעסָאו און סָאֿפָאק 

 מיליָאן דָאלַאר. 10וועט קריגן 

עם ֿפון עלעקטרע־אויסטיילונג ווָאס ֿפַארבינדן און קָאָארדינירן צו עטלעכע מיקרָאנעצן זענען קליינע סיסט

און מַאכן דערֿפון ַא נעץ צו בַאדינען עלעקטרע־קונים אויף ַא  (DERs)ֿפַארטיילטע ענערגיע־רעסורסן 

ירן נעמען ַארַײן ֿפַארטיילטע רעסורסן ווָאס גענער DERsקליינעם שטח. ֿפַארטיילטע ענערגיע־רעסורסן 

עלעקטרע, טעכנָאלָאגיע צו לַאגערן עלעקטרע און ַא סיסטעם צו קָאנטרָאלירן עלעקטרָאסיסטעמען. אין ַא 

מיט ַא צָאל ָארטיקע ענערגיע־קונים דורך בַאזונדערע  DERsמיקרָאנעץ ֿפַארבינדט מען ַאזעלעכע רעסורסן 

ַא רַאֿפינירטער מעסט־אינֿפרַאסטרוקטור, אויסטייל־מיטלען, ד"ה דרָאטן און רערן, און מע ֿפירט זיי מיט 

קָאמוניקַאציעס און אויטָאמירטע קָאנטרָאליר־סיסטעמען. מיקרָאנעצן קען מען קָאנֿפיגורירן, זיי זָאלן אין 

נָארמַאלע צַײטן ַארבעטן בשוּתֿפות מיט דער ּכוללדיקער צושטעל־סיסטעם, ָאבער אויך ַארבעטן בַאזונדער 

יסטעם ווערט קַאליע ָאדער צעשטערט. די מיקרָאנעץ איז ַא נַאטירלעכע אויב די ּכוללדיקע ס

עווָאלוציע־סטַאדיע ֿפון ֿפַארטיילטע רעסורסן דָארטן ווּו געוויינטלעכע עלעקטרישע סיסטעמען זענען נישט 

יזיס. ֿפַארלָאזלעך ָאדער ווּו קונים נייטיקן זיך אין נישט־איבערגעריסענער עלעקטרע ַאֿפילו בשעת ַא קר

  מיקרָאנעצן קענען אויך שטיצן איבערגעלָאדענע געוויינטלעכע עלעקטרישע סיסטעמען.

  Long Islandשווַאכע בריקן אויף לַאנג־אַײלַאנד  8מיליָאן דָאלַאר צו ֿפַארהַארטעווען  47

 Suffolkֿפָאק אין סָא 3און  Nassauבריקן אין נעסָאו  5מיליָאן דָאלַאר צו ֿפַארשטַארקן  47דער שטַאט גיט 

  ווָאס געֿפינען זיך לעבן ווַאסער און ווָאס דַארֿפן זַײן שטַארק אין ֿפַאל ֿפון ַא נַײעם שטורעם.

 :Nassau בריקן אין נעסָאו

  מעדָאוברוק־ּפַארקוויי איבערן ֿפָאלס־קַאנַאל, שטָאטשַאֿפט העמּפסטעד •

 שַאֿפט העמּפסטעדמעדָאוברוק־ּפַארקוויי איבערן ֿפָאנדי־קַאנַאל, שטָאט •

 מעדָאוברוק־ּפַארקוויי איבערן סלוּפ־קַאנַאל, שטָאטשַאֿפט העמּפסטעד •

 לוּפ־ּפַארקוויי איבערן לָאנג־טַײכל, שטָאטשַאֿפט העמּפסטעד •

 סָאדערן־סטייט־ּפַארקוויי איבער דער העמּפסטעד־ָאזערע, שטָאטשַאֿפט העמּפסטעד •

 

 :Suffolk בריקן אין סָאֿפָאק

  בערט מָאזעס־קָאזוויי איבערן אַײנגָאס ֿפַײער אַײלַאנד, שטָאטשַאֿפט אַײסליּפרָא •

  רָאבערט מָאזעס־קָאזוויי (דרומדיק) איבערן סטייט־בָאוט־קַאנַאל, שטָאטשַאֿפט אַײסליּפ •

  רָאבערט מָאזעס־קָאזוויי (צֿפונדיק) איבערן סטייט־בָאוט־קַאנַאל, שטָאטשַאֿפט אַײסליּפ •

 



 

Yiddish 

 Long Island גיט ווַײטער הילף ֿפַאר לָאנג־אַײלַאנד Stateט דער שטַא

 

די הַײנטיקע מעלדונג וועגן נַײע ֿפָאנדן ֿפַאר עֿפנטלעכע אינֿפרַאסטרוקטור־ּפרָאיעקטן איז ַא ווַײטערדיקער 

  .Long Island טרָאט ֿפָארויס בַײם העלֿפן לָאנג־אַײלַאנד

  בַאלעבַאטים ֿפון הַײזער. דָאס נעמט ַארַײן: 3,969ָאן דָאלַאר ֿפַאר מילי 451ביז ַאהער הָאט מען ָאנגענומען 

  מיליָאן דָאלַאר) 369בַאלעבַאטים ( Nassau County:  3,277  קַאנט נעסָאו •

  מיליָאן דָאלַאר) 82בַאלעבַאטים ( Suffolk County:  692קַאנט סָאֿפָאק  •

מיליָאן דָאלַאר אומצוקערן ֿפַאר זייערע  444שוין בַאקומען ָארטיקע רעגירונגען אויף לָאנג־אַײלַאנד הָאבן 

  הוצָאות בַײם ֿפַארריכטן און איבערבויען. דָאס נעמט ָארַײן:

  מיליָאן דָאלַאר Nassau County:  316.3עֿפנטלעכע הילף, קַאנט נעסָאו 

 מיליָאן דָאלַאר Suffolk County:  127.9עֿפנטלעכע הילף, קַאנט סָאֿפָאק 
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