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 2012, 12נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא
 

האריקעין סענדי מעלדט אז נאך פיר קאונטיס אפעקטירט דורך ) CUOMO(גאװערנאר קואמא 
)SANDY ( זענען בארעכטיגט צו פעדעראל אינדיװידועלע הילף 

 
זענען צוגעגעבן  ונטיסנאך פיר קא האט הײנט געמאלדן אז )Andrew M. Cuomo(גאװערנאר ענדרו מ. קואמא 

 פעדעראלמעידזשער ).  די Sandyסענדי ( עיןפעדעראל דיזאסטער דעקלאראציע פאר האריק מעידזשערגעװארן צו די 
), פאטנעם Orangeש (רענדזפון א ר אײנװאױנערטוט יעצט אנבאטן אינדיװידועלע הילף פא דיזאסטער דעקלאראציע

)Putnam) סאליװען ,(Sullivan) און אולסטער (Ulsterונטיס. ) קא 
 

מעידזשער ונטיס צו די דאזיגע פיר קא ר צוגעבן דיפא )Obama("איך טו זיך באדאנקען פאר פרעזידענט אבאמא 
"די דעסקטרוקטיװע רעזולטאטן פון גט.  א) געזCuomoגאװערנאר קואמא (ט ," האפעדעראל דיזאסטער דעקלאראציע

פון פעדעראלע הילף כדי די דאזיגע  סכוםקסימום עלן פאדערן מאאון װ װײט־גרײכנדזענען ) Sandy(ריקעין סענדי הא
  "קענען זיך איבערבױען און ערהױלן.זאלן מיוניטיס קא

 
) פארלאנג פאר Cuomo's'ס (קואמאשטעטיגט גאװערנאר ) באObamaהאט פרעזידענט אבאמא ( 30אום אקטאבער 

), ניו Nassau), נאסאו (Kings), קינגס (Bronxבראנקס (ונטיס׃ פאר זיבן קא פעדעראל דיזאסטער דעקלאראציע א
ט גאװערנאר הא 2אום נאװעמבער  . )Suffolk) און סאפאלק (Queens), קװינס (Richmondרק, ריטשמאנד (יא

 ,)Westchester(טשעסטער עסאון װ) Rockland(קלענד ) געמאלדן אז נאך צװײ קאונטיס, ראCuomo( קואמא
 ). Sandyריקעין סענדי (לס א רעזולטאט פון האפעדעראל דיזאסטער הילף אלטן אזענען באשטעטיגט געװארן צו ערה

 
), Nassau), נאסאו (Kings), קינגס (Bronxבראנקס ( קאונטיס בארעכטיגט צו אינדיװידועלע און פובליק הילף׃

, )Suffolk) און סאפאלק (Queensקװינס (), Rocklandראקלענד (), Richmondניו יארק, ריטשמאנד (
  )Westchesterעסטשעסטער (װ
 

), סאליװען Putnam), פאטנעם (Orangeארענדזש ( צו אינדיװידועלע הילף׃נאר קאונטיס בארעכטיגט 
)Sullivan) און אולסטער (Ulster( 
 

נג צוצושטעלן לע רעגירואיז באשטעטיגט געװארן צו ערמעגליכן די פעדערא די פעדעראל דיזאסטער דעקלאראציע
ציע, ען צו שטיצן אקטיװיטעטן אין שייכות מיט עװאקואלע רעגירונגהילף און רעסורסן פאר ניו יארקערס און לאקא

דזשיסטיקס מענעדזשמענט צושטעלן שוץ און אנדערע באשיצונג מאסנאמען, ארײנגערעכנט ברוכװארג באזײטיגונג, לא
 ון עלעקטעריציטעט.גענערירונג פאון 

 
 נים׃קענען זיך אײנגעבן אױף דרײ אופ איבערלעבער טעריזאסד

ר מענטשן פא  TTY 1-800-462-7585דערא FEMA (3362)-1-800-621ן יחידים קענען רופ •
 מיט ספיטש און הירינג באגרעניצונגען.

 .1-800-621-3362ט , רופVideo Relay Services (VRS)דער א Relay-711איר אױב ניצט  •
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דער דורך א www.disasterassistance.govנלײן אױף ען אאיר קענט זיך רעגיסטריר •
 m.fema.govבלעט אױף אדער טא פאון ערמעגליכטןװעב־

 
װײטערדיגע  , זיבן טעג א װאך ביז אEDT כטבײנא 10צופרי ביז  7ומערן װעלן אפערירן פון ן נדי טאל־פרי טעלעפא

 מעלדונג. 
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