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 2012, 9נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

ון מעלדט סטודענט הלװאה רעליף פאר ניו יארקערס אפעקטירט פ )CUOMOװערנאר קואמא (גא
 )SANDY( העריקעין סענדי

 

  לן הלװאותטאג גרעיס פעריאדע צו צא 90בארעכטיגט צו ונטיס זענען ר קאזעסטעניו יארקערס אין די

 

ע בילדונג רעכערדענט אז ניו יארק סטעיט הפארא) האט הײנט Andrew M. Cuomoגאװערנאר ענדרו מ. קואמא (

רקערס װעלכע ר ניו יאצײטװײליגע סטודענט הלװאה רעליף פאיגן טשטע) זאל באHESCציע (סערװיסעס קארפארא

נקס אין ברא נגט, זענען יעצט ניו יארקערס.  אױב פארלא)Sandy( ריקעין סענדיהא פוןרן עװאעקטירט גען אפזענ

)Bronx) קינגס ,(Kingsו (), נאסאNassauרק, קװינס (), ניו יאQueensנד (), ריטשמאRichmond ראקלענד ,(

)Rockland ,(לק סאפא)Suffolk (און װ) עסטשעסטערWestchester (טאג  90 א קומעןבארעכטיגט צו בא סונטיקא
, כדי צוריקצוצאלן זײערע סטודענט הלװאה 2013, 25ר ביז יאנוא 2012, 27, פון אקטאבער גרעיס פעריאדע

 )Sandyך האריקעין סענדי (אנמיטגלידער פון די מיליטער װעלכע זענען גערופן געװארן צו העלפן  לעאפעימענטס.  
  רעכטיגט װערן.װעלן אױך בא

 

ון ערהױלן זיך פרקערס װעלכע פאר ניו יאר מעגליך װי נאיל רעליף און שטיצע ארבעטן צוצושטעלן אזױ פ "מיר
געזאגט.  "יענע װאס האבן פארלױרן הײמען אדער ) Cuomoט גאװערנאר קואמא (," הא)Sandyהאריקעין סענדי (

נטערשטעליג מיט הין ענעזזײ  זג ארנאך א זאהאבן קײן לאסט פון לן נישט זענען נאכאלץ אנע עלעקטעריציטעט זא
װעט געבן די דאזיגע ניו טוען צושטעלן  רס מי.  די גרעיס פעריאדע װאהלװאה פעימענטסרע סטודענט עזײ

ע בױען און װידער אנהײבן זײעראױפקוסירן אױף װידער אביסל אפצואטעמען כדי צו פאמעגליכקײט  יארקערס א
 ך דעם שטורען." לעבנס נא

 

, װעלן אנדערע אקציעס צו העלפן באטראפענע סטודענט נססוספענדירן קאלעקשא י מיהען פונעםד אין צוגאב צו
דעליקװענסי אדער דעפָאלט נאטיפיקאציעס  רעװערסירןהלװאה בארגערס ארײנרעכענען דאס סוספענדירן אדער 

טיװע אלס פאר אדמיניסטראערפון רעפ ריכטן קרעדיטן, דאס סוספענדירןאגענטורן װאס באצו  HESCגעמאכט דורך 
סטודענט הלװאה בארגערס אין  עלקאלס צו פעדערא נסון קאלעקשאפ און דאס סוספענדירן װעידזש גארנישמענט

עלכע זענען דעליקװענט אין זײרע ), װConnecticutנעטיקוט (און קא) New Jersey(ניו יארק, ניו דזשערסי 
 עימענטס.פ סטודענט הלװאה עלפעדערא

 

אין ָאלטעד סטודענט הלװאות װאױנען דעפרגערס מיט דעליקװענט אדער פראצענט פון אונזערע בא 80"מער פון 
ון פרעזידענט פ עמטליכער, )Elsa Mageeגי (און ארום די ניו יארק סיטי מעטראפאליטען געגנט," האט עלזא מא

HESCצו העלפן יענע מענטשן  המי געמײנזאמער'ס באשטאנדטײל פון דעם גאװערנא ך א"דאס איז נא גט. , געזא

 ). Sandyרן דורך סענדי (װאס זענען באטראפן געװא
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  ) קרבנות. Sandyר סענדי (נומער פא
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