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2012 7 פאר זאפארטיגע פארשפרייטונג: נאוועמבער  

  באמיאונגען ערהוילונג האריקעין די ארויסצוהעלפן FEDEX פון באמיאונגען די אויס לויבט  (CUOMO)קאומא גאווערנאר

 און עסן, וואסער אפצושיקן פלאטע א איין שפאנט) FedEx Operating Companies( קאמפעניס נגאפערעטי פעדעקס די 
 )Generators ( דזשענארעטארס

 FedEx)( פעדעקס פון באמיאונגען די אויסגעליבט היינט האט Governor Andrew M. Cuomo)( קאומא. מ ענדרו גאווערנאר
 אייז און וואסער, עסן, Generators) (סדזשענערעטאר אפשיקן דורך באמיאונגען ףהיל  (Sandy)סענדי האריקעין ארויסצוהעלפן

 וועלי האדסאן נידריגע די דורכאויס ארגאניזעציעס הילף אנדערע און הילף ערשטע, ) (shelters שעלטערס, היימען נורסינג צו
)Hudson Valley ,(סיטי יארק ניו )New York City (איילענד לאנג און )Long Island.( 

 געגענטער אונזערע וואס צייט די אין אויפגענומען גערן ווערןFedEx פון נדבה די אזויווי סעקטאר פריוואטען פונעם נדבות“
. געזאגט  (Cuomo)קאומא גאווערנאר האט ” (Sandy)סענדי האריקעין דורך געברענגט חובנות די פון ערהוילן צו זיך ארבעטן

 נאכן תיכף און שנעל זאכן וויכטיגע-קריטיש אפשיקן ארויסגעהאלפן (FedEx) פעדעקס האט חורבן פונעם טאג ערשטן די זינט“
 .”הארציגקייט זייער פאר זיי דאנק איך און, נויט אין יארקער ניו צו שטורעם

 דעליווערי וןפ פלאטע לאקאלע זייער פון טייל א איינגעשפאנט (FedEx) פעדעקס האט  (Sandy)סענדי האריקעין צו רעאקציע אין
 85 ווי מער און אייז טרוקענע און וואסער אזויווי זאכן וויכטיגע אפצושיקן טרעקלעך סארט אנדערע און טרעילארס, טרעקלעך
 און) (municipalities מוניצופאליטעטן, דעפארטמענטס פייער, היימען נורסינג, שעלטערס צו דזשענערעטארס נויטיגע-דרינגענד
 אריינגערעכנט געגענט דאונסטעיט די דורכאויס סופליי וואסער באשוצט וואס ) infrastructure ( קטורסטרוראאינפ קריטישע
 און. Westchester) (counties קאונטיס טשעסטער וועסט און (Suffolk)סאפאלק,  (Orange)אראנדזש,  (Nassau)נעסאו
 צו kilowatt) (generator-500דזשענערעטאר קילאוואט 500 מאסיווע א דעליווערט (FedEx) פעדעקס האט צוגאב

 .אפעראציעס אנהייבן ווידער און אויפצורייניגן באמיאונגען זייערע ארויסצוהעלפן (LaGuardia Airport)עירפארט לעגווארדיע

-יטגרי 23,000 ווי מער אריינגערעכנט זאכן קריטישע טראנספארטירט אויך האט קאמפעניעס אפערעטינג (FedEx) פעדעקס די
 הונדערטער און Generator)(  דזשענערעטאר ריזיגע א אויך ווי) Oneida County( קאונטי אניידע פון מאלצייטן עסן-צו

 ביי פלאץ צוגרייטונגס רעספאנס עמערדזשענסי גרויסע א צו באריקאדעס און שטעקענס אראנדזשע אריינגערעכנט געצייג טראפיק
 . (Queens)קווינס אין  (Citifield)פיעלד סיטי

 וויכטיגסטע די נאכקומען טהעלפ און, געגענט דאונסטעיט די יסדורכאו באמיאונגען ערהוילונגס די ארויס העלפט זאכן די אפשיקן
  .וואסער ריין און, הייצונג, עסן אזויווי האריקעין די דורך געווארן אפעקטירט זענען וועלכע יארקער ניו פון געברויכן

 געזאגט האט ” (Sandy)סענדי האריקעין פאר באמיאונגען הילף צו ארויסהעלפען קענען צו שטאלץ איז FedEx)( פעדעקס “
 אונזערע“. )FedEx Corp( קארפארעשאן פעדעקס פון CEO און פארזיצער, )Frederick W. Smith( סמיט. וו פרעדריק

 פאר האנט א צולייגן קענען צו צו כבוד א אונז איז עס און, חורבן א קומט עס ווען גיין צו גרייט געווען אייביג זענען מיטגלידער
 .”געגענט מזרח-דרום די און פריינט אונזערע
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