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Andrew M. Cuomo | Governor 

 2012, 14נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

זענען ) SANDYהאריקעין סענדי (גאװערנאר מעלדט אז נאך פיר קאונטיס אפעקטירט דורך 
 פובליק אסיסטענס עיד בארעכטיגט צו פעדעראל

 
 באשטעטיגט זענען קאונטיס פיר נאך אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. מ ענדרו גאװערנאר

 פאטנעם), Orange( ארענדזש.  פראגראם אסיסטענס פובליק ס'FEMA אונטער פאנדינג מער פאר געװארן
)Putnam ,(סאליװען )Sullivan (אולסטער און )Ulster (עיד דאזיגע די צו בארעכטיגט שױן זענען ונטיסקא. 
 
, פארשידנארטיגע זען צו פאר זעצן מיר און, סטעיט יארק ניו באטראפן האט סענדי זינט װאכן צװײ שױן איז עס"

 האט)," Hudson Valley( װעלי האדסאן נידעריגערע די איבער שטורעם דאזיגן דעם פון נאכװײען קאטאסטראפישע
 פאר FEMA און) Obama( אבאמא פרעזידענט פאר באדאנקען זיך טו איך.  " געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר

 ."קאונטיס פיר דאזיגע די פאר הילף פעדעראל פארברײטערן
 

 פאר פארלאנג) Cuomo's( ס'קואמא גאװערנאר באשטעטיגט) Obama( אבאמא פרעזידענט האט 30 אקטאבער אום
 ניו), Nassau( נאסאו), Kings( קינגס), Bronx( בראנקס קאונטיס׃ זיבן ארפ דעקלאראציע דיזאסטער פעדעראל א

 קואמא גאװערנאר האט 2 נאװעמבער אום).  Suffolk( סאפאלק און) Queens( קװינס), Richmond( ריטשמאנד, יארק
)Cuomo (ראקלענד, קאונטיס צװײ נאך אז געמאלדן )Rockland (װעסטשעסטער און )Westchester ,(ןזענע 

).  Sandy( סענדי האריקעין פון רעזולטאט א אלס אסיסטענס דיזאסטער פעדעראל ערהאלטן צו געװארן באשטעטיגט
 און) Sullivan( סאליװען), Putnam( פאטנעם), Orange( ארענדזש אז געמאלדן גאװערנאר האט 12 נאװעמבער אום

 .עיד אסיסטענס אינדיװידועל פעדעראל צוגעװארן  טיגטשטעבא זענען קאונטיס) Ulster( אולסטער
 

), Kings( קינגס), Bronx( בראנקס ׃אסיסטענס פובליק און אינדיװידועל צו בארעכטיגט יעצט זענען װאס קאונטיס
 ראקלענד), Richmond( ריטשמאנד), Putnam( פאטנעם), Orange( ארענדזש, יארק ניו), Nassau( נאסאו

)Rockland ,(קװינס )Queens ,(סאפאלק )Suffolk ,(סאליװען )Sullivan ,(אולסטער )Ulster (װעסטשעסטער און 
)Westchester .( 
 

 אונטערגענומען נדלונגעןהא עמערדזשענסי פאר אנטשעדיגונג פעדעראלע צו בארעכטיגט זענען ונטיסקא 13 אלע
 ןאױפשטעל, ברוכװארגבאזײטיגן , אײנגטום און לעבן באשיצן צו דיזאסטער א נאך תיקף און במשך

 ובליקפ, עקװיפמענט און געבײדעס פובליק, פאסיליטיס קאנטראל אסערװ, סיסטעמען ודרא, רוסטרוקטאינפרא
 .סטערדיזא א פוןגעװארן  געשעדיגטװאס זענען  ,רװײלונגפא און פארקן און, יוטיליטיס
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FEMA'און רונגעןרעגי לאקאלע און לעטרײב, סטעיט פאר גרענטס צו שטלעט פראגראם אסיסטענס פובליק ס 

 און אױפשטעלן, טןפארריכ פאר'ן און מאסנאמען באשיצונג עמערדזשנסי פאר ארגאניזאציעס נאנפראפיט געװיסע
 היבשע פון ערהױלן זיך און צו רעאגירן שנעל קענען זאלן קאמיוניטיס כדי אינפראסטרוקטור געשעדיגטע עצןערז

 . אבאמא פרעזידענט דורך דערקלערט עמערדזשענסיס און דיזאסטערס
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