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 2012, 19נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

איז יעצט איז  אסיסטענס אנעמפלױמענטדיזאסטער  אז) מעלדט CUOMO( קואמא גאװערנאר
 ונטיסעװעילעבל אין מערערע קא

 
) Ulster( אולסטער און) Sullivan( סאליװען), Putnam( פאטנעם), Orange( דזשארענזיגע אין ארבעטסלא

 סטער רעליףן זיך שױן אײנגעבן פאר דיזאקאונטיס קענע

 
אנעמפלױמענט סטער ל דיזאפעדערא אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

 סאליװען), Putnam( פאטנעם), Orange( ון ארענדזשנער פאױר אײנװ) איז יעצט עװעילעבל פאDUA(אסיסטענס 
)Sullivan (אולסטער און )Ulster (צוליב האריקעין  פרנסהאדער  סבדזשא עהאבן פארלױרן זײער אסװ קאונטיס

 .)Sandyסענדי (
 

ס אע פאר סײ װעמען װנציעלע שטיצזענען עװעילעבל כדי צוצושטעלן פינא יטןדיזאסטער ארבעטסלאזיגקײט בענעפ
 ניו), Nassau( נאסאו), Kings( קינגס), Bronx( בראנקסרבעט אין ט אדער אדזשאב און װאױנ זײןהאט פארלױרן 

), Rockland( ראקלענד), Richmond( ריטשמאנד), Queens( קװינס), Putnam( פאטנעם), Orange( ארענדזש, יארק
 .קאונטיס) Westchester( װעסטשעסטער ןאו) Ulster( אולסטער), Sullivan( סאליװען), Suffolk( סאפאלק

 
אלס א  סדזשאב עװעלכע האבן פארלױרן זײעררקערס דער דאזיגער לעבנסװיכטיגע עיד װעט העלפן ניו יא“

) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט ”,לעבן דאסהײבן צוריקצובױען צונא )Sandyהאריקעין סענדי (ון רעזולטאט פ
ע אפעקטירט פון די קאטאסטראפישע ן יעננאר קענען כדי צו העלפס מיר אמיר װעלן װײטער טאן אלעס װ“ .געזאגט

אױנער אין מערערע קאונטיס זענען שױן ז אײנװ, און איך בין צופרידן א)Sandyהאריקעין סענדי (ון נאכװײען פ
 ”לע עיד.בארעכטיגט צו די דאזיגע פעדערא

 
ור ביז פעברא 2012, 3ערונג פון דעצעמבער עמאלדן א פארלענגג )Cuomo( קואמא גאװערנאר האטפאריגע װאך 

טעג ארײנצוגעבן אױפװײז פון באשעפטיגונג אדער  90. מענטשן האבן ביז צו DUAר געבן פאצוײנזיך א ,2013, 4
דער רלױרענע אאפ צוריקבאקומען אסכדי צוצוײלן דלינק  IRS באשעפטיגונג און װעלן געגעבן װערן אן-זעלבסט

 ן. קומענטדא רענירטע שטײאירו
 

ערגענצט ניו יארק'ס עקזיסטירנדע ארבעטסלאזיגקײט אינשורענס סיסטעם און פארברײטערט זיגע עיד די דא
ט ראלע רעגירונג האעדעדי פ װערן. נישט געדעקט אנדערש בכלל קענעןבארעכטיגונג ארײנצונעמען יחידים װאס 
 יצירט.װערט אידענטיפע סערװיסעס זיגדער פארלאנג פאר די דא בשעתזיך פארפליכטעט צוצושטעלן מער הילף 

 
ר רופן פא 27,500ן ון מער פקומער באט דער דעפארטמענט פון לעיבאעװארן, האלדן גרעליף איז געמא DUAזינט 

סטער יחידים האבן געפײלט פאר דיזא 4,600מער פון  אין שײכות מיט דעם דיזאסטער. אנעמפלױמענט אסיסטענס
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האבן געפײלט פאר רעגעלערע אנעמפלױמענט בענעפיטן אלס א  18,100ער און איב אנעמפלױמענט אסיסטענס
 ונעם שטורעם. רעזולטאט פ

 
קלעים  קען ארײנגעבן א )Sandyהאריקעין סענדי (ון סײ װער װאס איז געװארן ארבעטסלאז אלס א רעזולטאט פ

 באקומעןון איז ברײטער פ אסיסטענססטער דיזא באקומעןע פאר קריטערי די דעפארטמענט פון לעיבאר.ם צו
פון די  לכןדיזאסטער אסיסטענס אין סײ װעבאקומען  א יחידקען  בפרט אנעמפלױמענט בענעפיטן.לערע ורעג

  עלער׃פאלגנדע פ

לת צו ארבעטן, אפגעזען פון דעם צי דער מענטש איז וצע'מזיק'ט געװארן אין דעם דיזאסטער און נישט ביכ •
 יגטער.אן ארבעטער צי א זעלבסט־באשעפט

ארבעט פלאץ איז געשעדיגט אדער רואינירט געװארן, אדער דער מענטש קען נישט ארבעטן צוליב דעם  •
 דיזאסטער. 

 טראנספארטאציע צו די ארבעט איז נישט עװעילעבל צוליב דעם דיזאסטער. •
קען נישט אנקומען צו די ארבעט װײל מען מוזט דורכפארן דורך די אפעקטירטע געגנט, װאס איז  •

 מעגליך צוליב דעם דיזאסטער.אומ
 איז געסקעדיולט אנצוהײבן ארבעטן, אבער קען נישט צוליב דעם דיזאסטער. •
געצױגן רוב פרנסה פון געגנטער אפעקטירט דורך דעם דיזאסטער, און ביזנעס איז פארמאכט אדער קען  •

 נישט אפערירט װערן צוליב דעם דיזאסטער.
  מענט בענעפיטן.אנעמפלױאיז נישט אנדערש בארעכטיגט צו  •

 
זײ  רןרעכטיגונג, װעאיז מען נישט זיכער איבער בא , און אױבשטענדיגולדי דאזיגע ליסטע איז אבער נישט פ

אלט אינפארמאציע און דאקומענטאציע צאלע אפליקאנטן װעלן דארפן ארײנגעבן גע געמוטיגט זיך אײנצוגעבן.
 ציע. אפליקא דישטיצנדיג 

 
 טעקסי אומאפהענגיגערײן קלײנע ביזנעס אײגנטימערס, ונג רעכענען אטיגבאשעפ-עלבסטזון בײשפילן פ

 רמערס. קאמערציעלע פישערס און פא אומאפהענגיגערס, דרײװערס, װענדא
 

פארלירן אן “גט, ) האט געזאPeter M. Rivera( איטער עם. ריװערשאנער פמיסטעיט דעפארטמענט און לעיבאר קא
שױן כט ײגנטום חרוב איז גאר שלעכט, אבער פארלירן די ארבעט אױך מאאײגענע הײם אדער זען אן אײגענע א

די דאזיגע אסיסטענס צו מערערע  דערלאנגעןאיך בין צופרידן אז מיר קענען  זא מצב פיל ערגער.א
 ”רקערס.נױטבאדערפנדע ניו יא

 
טענס זאלן יענע דיזאסטער אנעמפלױמענט אסיסדער בענעפיטן א אנעמפלױמענטר ארײנצוגעבן אן אפליקאציע פא

פרנסה רופן דער אב ארלױרן זײער דזשאס האבן פאדורכ'ן שטורעם און װגעװארן עקטירט מענטשן װאס זענען אפ
, אױב װאױנען זײ אין אן 1-877-358-5306דער , א1-888-209-8124) אױף TCCן קלעימס צענטער (דעם טעלעפא

ב צוליב ײטן אז זײ האבן פארלױרן זײער דזשאצודנדי פראגעס אערן אפליקאנטן זאלן ענטפ נדערע סטעיט.א
 . 2013, 4ר כדי צו ערהאלטן בענעפיטן מוזט איר זיך אײנגעבן בעפאר פעברוא .)Sandyהאריקעין סענדי (
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