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 2012, 16נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

ן ריער אינזלעבא) Long Islandנג אײלענד (אױף לאדורכברוכן  אז מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר
 נגנדיג מאנטאגװערן אנפא פארראכטןעלן ) װSandyסענדי ( עיןריקאנגעמאכט דורך הא

 
ארבעט װעט זיך אנהײבן מאנטאג צו  אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

) באריער אינזלען אנגעמאכט דורך האריקעין סענדי Long Islandלאנג אײלענד (רריכטן די דורכברוכן אױף פא
)Sandy  .(װעלכע רןניענזשאי פוןס רגעשריבן קאנטראקטן מיט די יו.עס. ארמי קארפדער סטעיט האט אונטע ,

 Cupsogue Countyאון Smith Point County Parkרבעט בײ קאנטראקטארס כדי תיקף אנצוהײבן א געדונגעןהאבן 
Park ונטיקאלק אין סאפא )Suffolk County(  . 

 
האט נג אײלענד," און לפן ברעג מדזאריער ו די באערנסטע שאדן צ ) האט אנגעמאכטSandyהאריקעין סענדי ("

רריכטן יענע פאצו ס קענען מיר אנהײבן רמי קארפמיט די הילף פון די א.  "געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר
זיגע ן די דאלצוריקפיפן.  ) האט אונז געטראSandyסענדי (ס האריקעין װאכדעם נאכן אװ געצײלטעבלױז דורכברוכן 
 רריכטן. פא וער, ברײטער און שװערער און טײערער צטיפװערן ון פ אפהאלטןזײ ל װעט שנעדורכברוכן 

 
אז עס פעלט  סןבאשלאבן .  די קארפס האMoriches Inletון זײטן פזענען אױף די מזרח און מערב  דורכברוכןדי 

פארציע לן זײן עיט װעט צאאנפאנגען דאס צו טאן.  ניו יארק סטאון װעלן תיקף  דורכברוכןדי  ילןפצוצוריקזיך אױס 
 ם. ) פראגראNew York Worksפרױעקט קאסטן דורך ניו יארק װארקס ( פון די חלק עפון דעם נאן־פעדעראל

 
דעם סטעיט צו זײן דער  אונטערגעשריבן קאנטראקטן מיט) Suffolk Countyסאפאלק קאונטי (ב האט אין צוגא

האט דער סטעיט דעפארטמענט אװ  30זינט אקטאבער .  ריכטונגעןרלאקאלער ספאנסאר פאר די דאזיגע פא
) און זײנע לאקאלע און State Department of Environmental Conservation(ן ענװײראנמענטאל קאנסערװעישא

.  דורך די דאזיגע ברעגנג אײלענד'ס י שטורעם'ס שאדענעס צו לאקומענטירט דדא שותפיםפעדעראלע 
 :דורכברוכן ירט דרײיצאפשאצונגען האט מען אידענטיפ

 5,000ינט זיך בערך ברײט און געפ רדיא 50איז בערך  דורכברוך Smith Point County Parkדער  •
 .Moriches Inlet וןפון די מערב דזשעטי פזײט מערב אױף די טערס מע

 Moriches Inletון דזשעטי פון די מזרח פזײט מזרח אױף די איז  דורכברוך Cupsogue County Parkדער  •
 וס ברײט.פ 1,000איז אומגעפער  און

 Fireלע אים ברעג (נאציאנאפײער אײלענד ון די פ Wilderness Areaאיז אין די  דורכברוך רדריטע ערד •
Island National Seashore( דער נאציאנאלע פארק סערװיס  .)National Park Service ( פירט אן
עלט זיך אױס אים זײ באשטעטיגן צי עס פאײדער  דורכברוךעם ון דװײטערדיגע אפשאצונגען פ

 . ילןפצוצוריק
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 דורכברוך) Westhampton(ן װעסטהעמפטאך דעם ן איז אנטװיקלט געװארן נאקאנטינדזשענסי פלא דורכברוך א

מיוניטיס און אינפראסטרוקטור, און צו באשיצן די בעי קא דורכברוכןדי פארריכטונג פון  צואײלןצו רןיא '990פון די 
דורך די און  קאנטינדזשענסי פלאן דורכברוךעם ד טירןלעמענאימפ כ'ןסטן.  דורװי אױך צו רעדוצירן קא

און  Cupsogueגענטורן, װעלן די די קאונטי, סטעיט און פעדעראל א צװישןגען ציאונגעשטעלטע ארבעט באגוט־אױפ
Smith Point צײט אפשניט. עקורצאין אױסערגעװײנליך רן װע ילטגעפצוריק דורכברוכן 

 
װעט די געטײלט,  זענעןבײ װעלכע קאסטן  קאנטינדזשענסי פלאן דורכברוךאין דעם נזשירונג אונטער די ארא

דער סטעיט און סאפאלק און  דורכברוכןרריכטן די פראצענט פון די קאסטן צו פא 65לע רעגירונג צאלן פעדערא
 .נטצעפרא 35עריגע די איבעלן צאלן ) װSuffolk Countyקאונטי (

 
ניו יארק סטעיט אין דעם  שותפיםצופרידן צו קענען ארבעטן מיט אונזערע  זענעןדי ארמי קארפס פון אינזשענירן "

כדי ) State Department of Environmental Conservation( דעפארטמענט אװ ענװײראנמענטאל קאנסערװעישאן
," האט )Sandyהאריקעין סענדי ( וןפרן אכט געװאנגעמזענען א עלכע, װדורכברוכןדי  ילןצופשנעל און זיכער צוריק

פריערדיגע פלאנירונג װיבאלד "גט.  ) געזאPaul E. Owenָאל אי. ָאוען (ּפיסטריקט קאמאנדער קאלאנעל רק דניו יא
די צופילן שנעל צוריקוקן רױסק, טוען מיר פאקאנטינדזשענסי פלאן דורכברוךדורך דעם געװארן  שױן ערלעדיגטאיז 

 ריער אינזל."רריכטן דעם באאפ צוכדי  דורכברוכן
 
צובױען די צוריקעלן זיך אױס כדי ױס די שריט װאס פרלײגט א קאנטינדזשענסי פלאן דורכברוךדער "

גט.  געזא )Joe Martensרטענס (מא ואנער דזשקאמישא DECהאט נג אײלענד," סעקשאנס פון לא דורכגעבראכענע
װאס שטעלן , מיוניטיסבעי קאר טײדס און שטורעם כװאליעס פאירן צו העכערע קען פ דורכברוךריער אינזל א"א ב

 New(רקס ן.  די ניו יארק װאדעם װינטער שטורען סעזא כאױסארגרעסערטע פארפלײצונג געפאר דורזײ אױס צו פ
York Worksם און ) פראגראDECגענטורן , אנדערע פעדעראלע אדי ארמי קארפסטן מיט פעסטע פארטנערשאפ 'ס

צוגעאײלט װערן כדי ל ר זארױעקט עפ רדעאז  צושטאנד געברענגטבן הא )Suffolk Countyסאפאלק קאונטי ( און
  ."ברעגן מדזאנג אײלענד'ס פאנגען רעקאװערי פראצעס פאר לאנמיר זאלן א
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