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 2013 ,7 נָאוועמבער :ּתיּכף ַארויסצולָאזן

 

 דער בַאדינט'ס ווָאס ניו־יָארקער  320,000 איבער וועגן איבער גיט Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

 Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט

 Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע די העלֿפן צו נייטיק בעלי־יועצים

 320,000 איבער ַאז, געווען מודיע הַײנט הָאט Governor Andrew M. Cuomo קוָאמאָ . מ ענדריו גובערנַאטָאר

 די ֿפַאר בעלי־יועצים קריזיסדיקע ֿפון ּפרָאגרַאם אַ , Hope  Project הָאֿפענונג ּפרָאיעקט ֿפונעם געווָארן בַאדינט זענען

 ֿפונעם ָאנקום נָאכן חודש אַ  ווי ווייניקער לַאנצירט. Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע

 שטָאט דער אין, געטרָאֿפן הָאט שטורעם דער ווּו אומעטום Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט זיך געֿפינט, שטורעם

 ,Nassau, Suffolk וועסטשעסטער און רַאקלענד, סָאֿפָאק, נעסָאו קַאנטן די אין אויך ווי, New York City ניו־יָארק

Rockland and Westchester.   

 דער איז ,Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם דער ָאנגעמַאכט הָאט'ס ווָאס איבערקערעניש ּפערזענלעכן נָאכן„

 זיך צו קומען זָאלן זיי, ניו־יָארקער געטרָאֿפענע העלֿפן צו אוֿפן עיקרדיקער ַאן Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט

 די הָאט שטורעם נָאכן. „Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר געזָאגט הָאט", ֿפָארויס גיין און שטורעם נָאכן

. שטיץ ַאזאַ  אין ייטיקטגענ זיך הָאבן זיי ווען ּפונקט ניו־יָארקער 320,000 איבער עצות געגעבן און געהָאלֿפן ּפרָאגרַאם

 געדויערדיקן דעם אומקערן און אוֿפן דעם אויף העלֿפן אין בַאשטיין וועט זיך צו קומען ווַײטערדיק אונדזער ֿפון טייל

 ".ניו־יָארקער ַאלע ֿפון און שטַאט אונדזער ֿפון גַײסט

 מיט דערעיקרשט ָאּפ זיך גיבן ווָאס לי־יועציםבע קריזיסדיקע ֿפון ּפרָאגרַאם אַ  איז Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט

 דערציִונג ֿפירן, בסוד עצות גיבן בעלי־יועצים קריזיסדיקע .שטורעם נָאכן גַײסטיק זיך צו קומען ניו־יָארקער העלֿפן

 איבערבויען בַײם ֿפָארויס גיין זָאלן זיי, רעסורסן געֿפינען שטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע העלֿפן און עולם ברייטן ֿפַארן

 ֿפָארן בעלי־יועצים די. בַאקוועם איז ווָאס צַײט און ָארט ַאן אין געלט ָאן און בסוד מען קריגט שטיץ די ָאט. לעבן זייער

 געטרָאֿפענע מיט רעדן און טרעֿפן צו זיך ּכדי, הַײזער ּפריווַאטע אין אויך ווי, בּתי־ּתֿפילה און צענטערס קָאמונַאלע אין

 .עלטערס ַאלע אין םשטורע ֿפונעם

 

 Federal Emergency נויטֿפַאלן מיט זיך סּפרַאווען ֿפַאר ַאדמיניסטרַאציע מלוכישער דער ֿפון בַאצָאלט

Management Administration און נַארקָאמַאנען בַאדינען ֿפַאר ַאדמיניסטרַאציע מלוכישער דער ֿפון געֿפירט און 
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 ּפרָאיעקט וועט, Federal Substance Abuse and Mental Health Services Administration קרַאנקע גַײסטיק

 ּפרָאגרַאם אַ  איז Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט .2014 ֿפעברוַאר ביז גַאנג אין זַײן Project Hope הָאֿפענונג

 הָאט ווָאס, New York State Office of Mental Health געזונט גַײסטיקן ֿפַארן ביוראָ  שטַאטישן ניו־יָארקער ֿפונעם

 און עצות געבן צו בַאדין־ָארגַאניזַאציעס ָארטיקע דרַײסיק איבער מיט ָאּפגעמַאכט קַאנטן געטרָאֿפענע מיט בשוּתֿפות

 .Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע די שטיץ

 אויֿפן ָאנגעשטעלט הָאט מע ווָאס ניו־יָארקער 600 איבער ַארבעט ווַײטער גיט Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט

 הָאֿפענונג ּפרָאיעקט הָאט הויכּפונקט איר בײַ . בעלי־יועצים קריזיסדיקע דירעקטע ֿפולצַײטיקע 518 זענען זיי ֿפון; ָארט

Project Hope בעלי־יועצים צַײטווַײליקע ווי ניו־יָארקער 800 איבער ַארבעט געגעבן. 

 דעם ֿפון ֿפרָאנט אויֿפן ווַײטער זיך געֿפינען Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט ֿפון בעלי־יועצים קריזיסדיקע די

 Superstorm סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע די העלֿפן צו ערשטע די געווען ָאֿפט זענען זיי; אומגליק

Sandy .חוץ טרעֿפן ווַײטער זיך וועלן ווָאס שטיצגרוּפעס אויֿפגעשטעלט, זיך צו קומען ּפחותמש געהָאלֿפן הָאבן זיי 

 די בַאדינען צו עלטערע ֿפַאר צענטערס און שולן מיט ֿפַארבונדן זיך הָאבן און Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט

 ָארטיקע מיט צוזַאמען ַארבעטן Project Hope גהָאֿפענונ ּפרָאיעקט ֿפון ַאגענצן ַאלע. געזעלשַאֿפט דער אין שווַאכסטע

 געטרָאֿפענע די ֿפון קריגן צום זַײן ווַײטער וועט ווָאס, הילף סָאציַאלע און היילונג, שטיץ עולם דעם געבן צו טוערס

 .Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט ֿפון זיך ענדיקן נָאכן

 די ֿפון ֿפעסטקייט דער אויף עדות זָאגט בַאדינט Project Hope ֿפענונגהָא ּפרָאיעקט דער ווָאס יחידים צָאל די בלויז„

 געטרָאֿפענע שטעטלעך און שטעט די ֿפון גַאסן די אין און הַײזער די בײַ  געווען זענען זיי ווָאס, בעלי־יועצים קריזיסדיקע

 ֿפַאר שוּתֿפים ָארטיקע נדזערעאו און רעגירונג דער דַאנק איך. Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם

, טַאוריעלאָ . וו דזשַאן געזָאגט הָאט", אומגליק ערשטמָאליקע דָאס ָאט ֿפַארמילדערן העלֿפן בַײם צוזַאמענַארבעטן זייער

 Acting Commissioner געזונט גַײסטיקן ֿפַארן ביוראָ  שטַאטישן ניו־יָארקער ֿפונעם קָאמיסינָאנער ַאמטירנדיקער דער

John V. Tauriello, New York State Office of Mental Health . 

 גַײסטיקן און ֿפיזישן ֿפַאר ָאּפטייל ֿפונעם געזונט גַײסטיקן ֿפַארן עקזעקוטיוו־וויצעקָאמיסיָאנער, קַארּפַאטי ַאדַאם ר"ד

  ניו־יָארק שטָאט דער ֿפון געזונט

Dr. Adam Karpati, Executive Deputy Commissioner for Mental Hygiene, New York City 

Department of Health and Mental Hygiene ,ַאלץ נָאך לַײדן ווָאס מענטשן די ַאז, וויכטיק איז'ס, „געזָאגט הָאט 

 מיט זיך ֿפַארבינדט, ּפריטשמעליעט זיך טֿפיל איר אויב. הילף קריגן נָאך קענען זיי ַאז, וויסן זָאלן שטורעם נָאכן יָאר אַ 

  ".Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט

 

 נַארקָאמַאניע, געזונט גַײסטיקן ֿפַארן ביוראָ  ֿפַארן בַאדינונג קָאמונַאלער ֿפון דירעקטָאר, יוניָאר דָאלַאן. ר דזשיימס ר"ד

 Dr. James R. Dolan, Jr., Director of Community Services for the נעסָאו קַאנט ֿפונעם ַאנטוויקל־ֿפעלערן און

Nassau County Office of Mental Health, Chemical Dependency, and Developmental Disabilities 

Services ,מַאנגַאנאָ  עד עקזעקוטיוו קַאנטישן ֿפונעם ָאנֿפירערשַאֿפט דער אונטער, „געזָאגט הָאט Nassau County 

Executive Ed Mangano קַאנט ֿפונעם ַאנטוויקל־ֿפעלערן און נַארקָאמַאניע, געזונט גַײסטיקן ֿפַארן ביוראָ  דער איז 

 Nassau County Office of Mental Health, Chemical Dependency and Developmental נעסָאו
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Disabilities Services שטַאטישן ניו־יָארקער ֿפונעם הָאֿפענונג ּפרָאיעקט מיטן צוזַאמענַארבעטן קען ער ווָאס שטָאלץ 

 די געבן בַײם New York State Office of Mental Health’s Project Hope געזונט גַײסטיקן ֿפַארן ביוראָ 

 ווָאס דערמיט מזל אויך הָאבן מיר. עצות קריזיסדיקע Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע

 ֿפַארבינדן און עצות גיבן ווָאס, היילערס גַײסטיקע נעץ Nassau County נעסָאוער אונדזער מיט צוזַאמען ַארבעטן מיר

 ֿפונעם געטרָאֿפענע די געהָאלֿפן און ּכוח צוגעגעבן אונדז הָאבן בַאמיִונגען די ָאט. רעסורסן קָאמונַאלע מיט עולם דעם

 ".זיך צו קומען זָאלן זיי, שטורעם

 ,Art Flescher סָאֿפָאק קַאנט ֿפונעם געזונט־ָאּפטייל ֿפַארן בַאדינונג קָאמונַאלער ֿפון דירעקטָאר, ֿפלעשער ַארט

Director of Community Services for the Suffolk County Department of Health Services ,הָאט 

 קריזיסדיקע די דורכֿפירן בַײם ַאגענצן וּתֿפישעש אונדזערע ֿפון ענערגיע און איבערגעגעבנקייט די, „געזָאגט

 הָאט Suffolk County’s Project Hope סָאֿפָאק קַאנט אינעם הָאֿפענונג ּפרָאיעקט ֿפון בעלי־יועצים־איניציַאטיוו

 ווערט אויֿפן תעדו זָאגט אַײנוווינערס ֿפיל ַאזוי בַאקומען הָאבן'ס ווָאס הילף ַאקטועלע די .רושם שטַארקן אַ  גָאר געמַאכט

 ".נָאכקומען ווַײטער מוז מע ווָאס און געמוזט הָאט מע ווָאס נויט גרויסע די אויך ווי, ּפרָאגרַאם דער ֿפון

 אויף LifeNet" לַײֿפנעט„ ָאנקלינגען מיר בעטן Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט וועגן אינֿפָארמַאציע מער נָאך

 מיט ֿפַארבינדן מען וועט קלינגען ווָאס די. Project Hope" הָאֿפענונג ּפרָאיעקט„ בעטן ןאו אונטן נומערן די ֿפון איינעם

 איז ווָאס און שטעטל ָאדער שטָאט זייער קען ווָאס, Project Hope הָאֿפענונג ּפרָאיעקט ֿפון ַאגענץ ָארטיקער דער

 .זיך צו קומען העלֿפן צו זיי גרייט

 :ָאן קלינגט LifeNet" לַײֿפנעט„ מיט ֿפַארבינדונג אין זיך שטעלן צו

  1-800-543-3638: ענגליש אויף

  1-877-298-3373 :שּפַאניש אויף

 1-877-990-8585 :לשונות ַאזיַאטישע אויף

  

 )2013 ָאקטָאבער סטן21 ביזן( בַאדינונג טיּפ לויטן יחידים בַאדינטע צָאל: הָאֿפענונג ּפרָאיעקט

 צָאל רַאיָאן

סעמשּפחה־/יחידישע

 קריזיסדיקע ֿפון סיעס

  עצות

 גרוּפע־סעסיעס צָאל

 עצות קריזיסדיקע ֿפון

 ֿפון סעסיעס צָאל

 ֿפַארן דערציִונג

 עולם ברייטן

 סך־הּכל

 196,641 42,579 36,666 117,396 ניו־יָארק שטָאט

 69,283 19,978 3,901 45,404 נעסָאו קַאנט
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 49,435 18,121 1,322 29,992 סָאֿפָאק קַאנט

 ַאנטןק

רַאקלע/וועסטשעסטער

 נד

1,806 304 3,631 5,741 

 321,100 84,309 42,193 194,598 סך־הּכל
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