
 

Yiddish 

 

 

 2013 ,18בער נָאוועמ :ַארויסצולָאזן ּתיּכף

 

איז מודיע, ַאז דער שטַאט וועט ֿפַארלענגערן זַײן  Governor Cuomoגובערנַאטָאר קוָאמָא 

 Superstorm Sandyאויסקויף־ּפרָאגרַאם ֿפַאר סטעטן־אַײלענדער געטרָאֿפענע ֿפונעם סוּפערשטורעם סענדי 

הָאבן איצט ַא רעכט אויף לָאזן זיך אויסקויֿפן ַא דַאנק  Ocean Breeze בעלי־בּתים ֿפון הַײזער אין ָאושען־בריז

 NY Rising Housing ניו־יָארק גייט אויף"„דער ּפרָאגרַאם צו העלֿפן בעלי־בּתים קומען צו זיך א"נ 

Recovery Programs 

הָאט הַײנט מודיע געווען, ַאז בעלי־בּתים ֿפון  Governor Andrew M. Cuomo. קוָאמָא גובערנַאטָאר ענדריו מ

הָאבן איצט ַא רעכט אויף  Staten Islandאויף סטעטן־אַײלענד  Ocean Breezeהַײזער אין דער געגנט ָאושען־בריז 

 NY Rising ניו־יָארק גייט אויף" „יך א"נ לָאזן זיך אויסקויֿפן דורך דער ּפרָאגרַאם צו העלֿפן בַאלעבַאטים קומען צו ז

Housing Recovery Programs . לויט דער אויסקויף־ּפרָאגרַאם וועט מען ֿפון אויסגעקויֿפט גרונטאייגנס מַאכן ָאדער

ָאֿפענע ּפלעצער ָאדער בוֿפער־זָאנעס, ּפַארקן און ַאנדערע נישט־בַאוווינטע ּפלעצער, ווָאס זיי וועלן בַאשיצן די 

זַײן רָאוי אויסגעקויֿפט צו  בַאלעבַאטישקייטן 129שכנותדיקע געגנטן ֿפונעם שַארֿפן וועטער. ֿפון הַײנט ָאן וועלן ביז 

דָאס בַאטייליקן זיך אין דער  געֿפינט מען ַא מַאּפע ֿפון דער געגנט מיט בַאלעבַאטישקייטן ווָאס זענען רָאוי).  דאָ ווערן (

ק; אויף דער הַײנטיקער אונטערנעמונג זענען געקומען שטַאטישע בַאַאמטע, זיי זָאלן העלֿפן ּפרָאגרַאם איז ֿפרַײווילי

  ֿפַאראינטערעסירטע בַאלעבַאטים ָאנצוגעבן אויף דער ּפרָאגרַאם.

זענען בַאלעבַאטים ֿפון הַײזער  Superstorm Sandyֿפון די צום שטַארקסטן געטרָאֿפענע ֿפונעם סוּפערשטורעם סענדי „

דער . „Governor Cuomo", הָאט געזָאגט גובערנַאטָאר קוָאמָא Staten Islandן געשעֿפטן אויף סטעטן־אַײלענד או

אמת איז, ַאז ס'טרעֿפט זיך ַאלץ ָאֿפטער ַאזַא שַארֿפער וועטער, מוזן מיר הָאבן ַא נַײעם, קליגערן צוגַאנג צום 

ורכן ֿפַארלענגערן די שטַאטישע אויסקויף־ּפרָאגרַאם דָא אין איבערבויען די געגנטן געטרָאֿפענע ֿפון שטורעמס. ד

גיבן מיר די ָארטיקע די געלעגנהייט זיך ַארויסצוציִען ֿפון ַאזַא געגנט, ווָאס ווָאלט געקענט  Ocean Breezeָאושען־בריז 

נישט מורא הָאבנדיק, ַאז זיי וועלן  ווידער ַא מָאל געטרָאֿפן ווערן ֿפון ַא שטורעם, און ָאנהייבן אויף ס'נַײ ַאנדערש ווּו

  ווַײטער לַײדן ֿפונעם שַארֿפן וועטער".

, Office of Storm Recoveryסעט דַײמָאנד, דירעקטָאר ֿפונעם ביורָא ווָאס העלֿפט קומען צו זיך נָאך ַא שטורעם 

ט בַאלעבַאטים ַא געלעגנהייט אויף ַא די ֿפַארגרעסערטע געגנט ווָאס איז רָאוי אויסגעקויֿפט צו ווערן גי„הָאט געזָאגט, 

נַײעם ָאנהייב נָאך ֿפילמָאליקע ֿפַארֿפלייצונגען און גיט דעם שטַאט ַא מעגלעכקייט בעסער צו בַאשיצן די שכנותדיקע 

  געגנטן".
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טער, לויטן די ֿפַארגרעסערטע אויסקויף־געגנט הָאט מען בַאשטימט לויט דער צָאל ֿפַארגַאנגענע שָאדנס ֿפון שַארֿפן ווע

בשוּתֿפותדיקן אינטערעס ֿפון בַאלעבַאטים ֿפון דערלעבנדיק אייגנס אין דער ֿפלייצלָאנקע און לויט ַא הסּכם צווישן 

שטָאטישע בַאַאמטע. דער קויֿפּפרַײז איז דער לויטן מַארקווערט ֿפון ֿפַארן שטורעם; די בַאלעבַאטים בַאצָאלט מען, זיי 

רש ווּו אין די ֿפינעף שטָאטטיילן ֿפון ניו־יָארק. די ֿפָאנדן זענען געקומען ֿפון דער שטַאטישער זָאלן זיך בַאזעצן ַאנדע

 New York State Community ּפרָאגרַאם צו ַאנטוויקלען שטעט און שטעטלעך און קומען צו זיך נָאך ַאן אומגליק

Development Block Grant Disaster Recovery (CDBG-DR)ירט ֿפונעם מלוכישן מיניסטעריום ֿפַאר , ֿפינַאנצ

  .U.S. Department of Housing and Urban Developmentוווינונג און שטָאטישער ַאנטוויקלונג 

הָאט מען  NY Rising Home Buyout Program ניו־יָארק גייט אויף" „די ּפרָאגרַאם אויסצוקויֿפן הַײזער א"נ 

, ווי אויך Suffolk County בַאלעבַאטישקייטן אין קַאנט סָאֿפָאק 613ט איצט ַארַײן און נעמ 2013לַאנצירט אין ַאּפריל 

. די אויסקויף־ּפרָאגרַאם אין Oakwood Beach, Staten Islandאין ָאוקווּוד־ביטש, סטעטן־אַײלענד  420

  בַאלעבַאטים. 312נעמט איצט ַארַײן  Oakwood Beachָאוקווּוד־ביטש 

די שטַאטישע אויסקויף־ּפרָאגרַאם איז ַא וויכטיקע „הָאט געזָאגט,  Senator Andrew Lanzaנזַא סענַאטָאר ענדריו לַא

זָאלן ָאנהייבן ס'לעבן אויף ס'נַײ. דָאס  Ocean Breezeגעלעגנהייט, געטרָאֿפענע אַײנוווינערס ֿפון ָאושען־בריז 

ָאֿפענע אַײנוווינערס איז ַא לָאגישער טרָאט בַײם ֿפַארגרעסערן די אויסקויף־געגנט און ַארַײננעמען נָאך מער געטר

ֿפַאר  Governor Cuomoאיבערבויען זיך קליגער, שטַארקער און זיכערער ווי ֿפריִער. איך דַאנק גובערנַאטָאר קוָאמָא 

י הילֿפגעלטער נָאך זַײן ֿפירערשַאֿפט און ֿפַאר ָאננעמען זיך נָאך ַא מָאל ֿפַאר די סטעטן־אַײלענדער און ֿפַאר זען, ַאז ד

 Staten Islandזָאלן גיין גלַײך צו די געטרָאֿפענע ֿפונעם שטורעם, ווי אויך העלֿפן סטעטן־אַײלענד  Sandyסענדי 

  קומען צו זיך".

די אויסקויף־ּפרָאגרַאם איז ַא „הָאט געזָאגט,  Assembly Member Michael Cusickַאסעמבלימַאן מַײקל קיוסיק 

צוגַאנג צום לַאנג־משכדיקן קומען צו זיך נָאכן שטורעם.  Governor Cuomo'sגובערנַאטָאר קוָאמָאס  גוטער משל ֿפון

די חרוֿבע הַײזער איבערבויען, מוזן מיר ָאבער זיך  Ocean Breezeכָאטש מיר ווָאלטן געקענט דָא אין ָאושען־בריז 

ַאז די געגנט קען ווידער ַא מָאל שטַארק געטרָאֿפן ווערן. רעכענען מיטן ַאלץ שַארֿפער ווערנדיקן וועטער און מיט דעם, 

דָאס איבערציִען זיך איז טַאקע שווער, ָאבער דָאס ווָאס דער שטַאט וועט בַאצָאלן דעם ֿפולן ּפרַײז ֿפַאר די הַײזער גיט די 

. איך דַאנק Sandyיטן סענדי בַאלעבַאטים ַאן אמתע געלעגנהייט זיך איבערצובויען און נישט מורא הָאבן ֿפַאר ַא צווי

  ."Staten Islandֿפַאר קומען הַײנט ַאהער ווַײטער צו ַארבעטן לטוֿבת סטעטן־אַײלענד  Governorדעם גובערנַאטָאר 
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