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 2013 ,22 נָאוועמבער :ּתיּכף ַארויסצולָאזן

 

 געבן צו דָאלַאר מיליָאן 1 ֿפון סובווענץ אַ  וועגן מודיע איז Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר

 Long Island נדלָאנג־אַײלע אויף געשעֿפטן און הַײזער ֿפון בַאלעבַאטים בַאדינונג יורידישע אומזיסטע

 Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע

 

 ַאן נָאך העלֿפט ווָאס קליניק יורידישן ֿפונעם מעגלעכקייטן די ֿפַארגרעסערן מען וועט ֿפָאנדן די מיט

 בַײם דין .א מָאריס נ"א ֿפַאקולטעט יורידישן ֿפונעם Disaster Recovery Clinic אומגליק

 Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University סטרַא־אוניווערסיטעטהָאֿפ

 

 ֿפון סובווענץ אַ  וועגן געווען מודיע Governor Andrew M. Cuomo קוָאמאָ  .מ ענדריו גובערנַאטָאר הָאט הַײנט

 ֿפונעם Disaster Recovery Clinic אומגליק ַאן נָאך העלֿפט ווָאס קליניק יורידישן דעם דָאלַאר מיליָאן 1

 Maurice A. Deane School of Law at הָאֿפסטרַא־אוניווערסיטעט בַײם דין .א מָאריס נ"א ֿפַאקולטעט יורידישן

Hofstra University סָאֿפָאק און נעסָאו קַאנטן די אין געשעֿפטן קליינע און משּפחות העלֿפן צו Nassau and 

Suffolk Counties סענדי סוּפערשטורעם ונעםֿפ געטרָאֿפענע Superstorm Sandy. וועט סובווענץ דער מיט 

 בַאלעבַאטים 250 נָאך העלֿפן קענען דערמיט און קליניק בַײם בַאדינונג יורידישע אומזיסטע די ֿפַאגרעסערן מען

 ֿפונעם ָאנגעליטן שוין זיך הָאבן ווָאס געשעֿפטן קליינע ֿפון בַאלעבַאטים און משּפחות„ .געשעֿפטן און הַײזער ֿפון

 ,"הוצָאות לעגַאלע גרויסע אויסהַאלטן געדַארֿפט נישט אויך ווָאלטן Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם

 בײַ  סטודענטן יורידישע געבן וועט אינוועסטיציע די ָאט„ .Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר געזָאגט הָאט

 העלֿפן בַײם שטַאט דעם העלֿפן וועלן זיי .לטוֿבת־הּכלל ֿפעיִקייטן זייערע ניצןאויסצו מעגלעכקייט די הָאֿפסטראַ 

 סעט ."זיך צו קומען שכנים זייערע העלֿפן אויך ווי ,ענינים קָאמּפליצירטע מיט געבן עצה ַאן זיך קליענטן

 ,Seth Diamond עםשטור אַ  נָאך זיך צו קומען העלֿפט ווָאס ביוראָ  שטַאטישן ֿפונעם דירעקטָאר ,דַײמָאנד

Director of State Storm Recovery, הָאֿפסטראַ  בײַ  ֿפַאקולטעט יורידישן דעם דַאנק איך„ :געזָאגט הָאט 

Hofstra Law שכנים זייערע העלֿפן און ַארבעטן צו גרייטקייט זייער ֿפַאר סטודענטן איבערגעגעבענע זַײנע מיט 

 און הילף אומזיסטע די אויסצוברייטערן מעגלעכקייט אַ  געבן וועט ענץסובוו די ָאט .שטורעם נָאכן זיך צו קומען

 צו ּפרָאגרַאם שטַאטישער דער ֿפון ֿפון קומען ֿפָאנדן די ."נויט אין געשעֿפטן און משּפחות הונדערטער נָאך בַאדינען

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



 

 

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

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

 ֿפַאקולטעט יורידישן ֿפונעם Disaster Recovery Clinic אומגליק ַאן נָאך העלֿפט ווָאס קליניק יורידישן ֿפַארן

וועט געבן ַא מעגלעכקייט ווַײטער צו בַאדינען דעם עולם לכל־הּפחות  Hofstra Law's הָאֿפסטרַא־אוניווערסיטעט בַײם

  .2015ביז מַײ 

 

רן בַײ דער ַארבעט און גלַײכצַײטיק דָאס איז זייער ַא גוטע געלעגנהייט ֿפַאר אונדזערע סטודענטן, זיי זָאלן זיך טרעני„

בַאדינען די ֿפונעם עולם ווָאס נייטיקן זיך אין לעגַאלער הילף", הָאט געזָאגט דער דעקַאן ֿפונעם יורידישן ֿפַאקולטעט, 

און דעם  Governor Cuomoאיך דַאנק גובערנַאטָאר קוָאמָא . „Hofstra Law Dean Eric Laneעריק ליין 

ווָאס זיי הָאבן מעגלעך געמַאכט די סובווענץ. איך  NY Risingּפערסָאנַאל ֿפון 'ניו־יָארק גייט אויף' איבערגעגעבענעם 

ֿפַארן נעמען די איניציַאטיוו, דער  President Stuart Rabinowitzדַאנק אויך ּפרעזידענט סטיוַארט רַאבינָאוויץ 

 Sandyָאּפרוֿפן אויֿפן חורבן ווָאס ס'הָאט ָאנגעמַאכט סענדי יורידישער ֿפַאקולטעט און דער אוניווערסיטעט זָאלן זיך 

 בַאלד נָאך דעם ווָאס מיר זענען געטרָאֿפן געווָארן".

  

 ֿפַאקולטעט יורידישן ֿפונעם Disaster Recovery Clinic אומגליק ַאן נָאך העלֿפט ווָאס קליניק יורידישן דורכן

 Maurice A. Deane School of Law at Hofstra ערסיטעטהָאֿפסטרַא־אוניוו בַײם דין .א מָאריס נ"א

University געגרינדעט ֿפונעם ּפרָאֿפעסָאר מַײקל הייבער ,Professor Michael Haber גיבן יורידישע סטודענטן ,

עשעֿפטן און וועגן ַא סך ענינים שייך צו ָארטיקע ג ֿפונעם צווייטן און דריטן יָאר אומזיסטע אויֿפגעּפַאסטע לעגַאלע הילף

. דער קליניק ֿפַארנעמט זיך Superstorm Sandyיחידים ווָאס זענען געטרָאֿפן געווָארן ֿפונעם סוּפערשטורעם סענדי 

מיטן אויסֿפָארשן, ֿפַארהַאנדלען, ַאּפעלירן, ֿפַארמיטלען און ּפרָאצעסירן ענינים ווָאס הָאבן ַא שטַארקע השּפעה אויֿפן 

משּפחות, ווי אויך ַא סך קליינע געשעֿפטן אויף  75זינטן שטורעם הָאט דער קליניק געהָאלֿפן ַא  לעבן ֿפון די קליענטן.

 .Long Island לָאנג־אַײלענד

 

ַא דַאנק די מיליָאן דָאלַאר ריכט מען זיך, ַאז דער קליניק וועט זיך ֿפַארגרעסערן ֿפון איין ַאדווָאקַאט מיט ַאכט סטודענטן 

סטודענטן ֿפון יורי און הַאנדל; אין משך ֿפון די קומעדיקע צוויי יָאר  10סטודענטן ֿפון יורי מיט  70ן, ַאדווָאקַאט 3אויף 

שעה אומזיסטע יורידישע  35,000איבער  Nassau and Suffolkוועט מען געבן קליענטן אין נעסָאו און סָאֿפָאק 

  שעה געשעֿפטלעכע עצות. 5,000בַאדינונג מיט נָאך 

  

, איז ַא Hempstead, ווָאס געֿפינט זיך אינעם שטעטל העמּפסטעד  Hofstra Universityאוניווערסיטעטהָאסטרַא־

ֿפולצַײטיקע און טיילצַײטיקע סטודענטן, ווָאס לערנען זיך  11,000דינַאמישע ּפריווַאטע הויכשול מיט איבער 

נדל, אינזשעניריע, ָאנגעווענדטע וויסנשַאֿפטן, ביזגרַאדויִרטע און גרַאדויִרטע לימודים אין דער הומַאניסטיק, הַא

 בַײם דין .א מָאריס נ"א ֿפַאקולטעט יורידישןקָאמוניקַאציע, דערציִונג, געזונט־וויסנשַאֿפט, יוריסּפרודענץ אינעם 

און מעדיצין אינעם  Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University הָאֿפסטרַא־אוניווערסיטעט

. דער יורידישער ֿפַאקולטעט הָאט קנַאּפע Hofstra North Shore-LIJ School of Medicineנישן ֿפַאקולטעט מעדיצי



 

Yiddish 

, ַארַײנגערעכנט 50און ַא לערערשַאֿפט ֿפון איבער  10,600סטודענטן, ַא קָארּפוס גרַאדוַאנטן ֿפון איבער  850

  געלערנטע מיט ַא לַאנדישן און אינטערנַאציָאנַאלן שם.
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