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 2012, 26נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 
ציע, מעיאר רק'ס קאנגרעסיאנאלע דעלעגאט אפ מיטינג מיט ניו יאלהא) CUOMO( קואמא גאװערנאר

אפשאצונג  דןשאאיבערצוקוקן כדי עקיוטיװס זי עקונטלע קאאון רעגיאנא) BLOOMBERG(בלומבערג 
 )SANDYריקעין סענדי (פאר דעם סטעיט נאך הא

 
האט הײנט אפגעהאלן א בריפינג מיט ניו יארק סטעיט'ס ) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

) און קאונטי Michael R. Bloombergסיטי מעיאר מײקל אר. בלומבערג ( ניו יארקקאנגרעסיאנאלע דעלעגאציע, 
כדי ) קאונטיס Westchester) און װעסטשעסטער (Suffolk), סאפאלק (Nassauון נאסאו (פעקזעקיוטיװס 

לינדערונג/פארמײדונג קאסטן אלס א טיגע ן און צוקונפעם שאדנופאיבערצוקוקן א דעטאלירטע אפשאצונג 
 סופלעמענטאלדעם סטעיט'ס צוגאנג צו זוכן  צו דיסקוטירן), װי אױך Sandyון האריקעין סענדי (רעזולטאט פ

 סטן.צוריקשטעלונג קארריכטונג און ן די פאן דעקצו העלפכדי פעדעראלע אסיסטענס 
 

רײנגערעכנט א ,קאנסולטאציע מיט פריװאטע פירמעסצט אין נעם שטורעם, װי אפגעשאודי קאסט פ
PricewaterhouseCoopers  די אוןPFM Groupרײן׃און די קאונטיס, רעכנט א , װי אױך מיט די סיטי 

 סטןצוריקשטעלונג קארריכטונג און פא$ ביליאן אין 32.8 •
 $ ביליאן אין לינדערונג און פארמײדונג קאסטן9.1 •

 
נדיג צװישן די עזײ, רציעספראפאזע רעצעדענטלאפ האט )Sandyהאריקעין סענדי (כט דורך "דער חורבן אנגעמא

פארלוסט, אײגנטום לעבן פון  אין הינזיכטןלק'ס געשיכטע ונזער פאערגסטע נאטירליכע קאטאסטראפעס אין א
. "די מיטינג הײנט מיט אונזער געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט ," אימפעקטמישע שאדן און עקאנא

די נאנטע קאאפעראציע צװישן לאקאלע, סטעיט און אױף  טוט זיך אױפבױען קאנגרעסיאנאלע דעלעגאציעסטעיט'ס 
ך דעם שטורעם.  און נא )Sandyהאריקעין סענדי (ט עקזיסטירט דורכאױס װאס הא יםשותפלע פעדערא

רק נאך שטערקער און בעסער װי סײ װען פריער כדי ניו יאבױען אױפ ײנעם װעלן מיר זיך צוריקארבעטנדיג אינא
מיט עצה געבן  ןקענען אור אין פלאץ כדי זיך סטרוקטבעסער צוגעגרײט און האבן די אינפרא רןװעל זאסטעיט 
  װעטער אינצידענטן." גרױסעטיגע צוקונפ

 
 סטןרעאגירן קארריכטונג און פאביליאן אין  32.8$די מיטינג הײנט איז געװען אױף  דעלעגאציע ון דידער פאקוס פ

אױף די פאלגנדע זיך  לןלינדערונג/פארמײדונג אױסגאבן, װעלכע צעטײן אין $ ביליא9.1ר און דעם געברױך פא
 ריעס׃קאטעגא
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 רעקאװערי און פארמײדונג קאסטן ($ אין מיליאנען)

  $15,045.10 רק סיטיניו יא

  $6,602.60 ) קאונטיNassauנאסאו (

  $1,784.90 ) קאונטיSuffolkסאפאלק (

  $527.80 ) קאונטיWestchesterװעסטשעסטער (

  $143.70 קאונטי) Rocklandראקלענד (

  $18.10 ונטיסאנדערע קא

  $1,504.00 יליטיסיוט

  $7,177.90 ריטעטןזיט אױטאגענטורן און טרענניו יארק סטעיט א

  $32,804.10 רעקאװערי סך הכל

  

  $9,080.80 לינדערונג און פארמײדונג סך הכל

  $41,884.90 רעקאװערי און פארמײדונג סך הכל

 רעקאװערי קאסטן ($ אין מיליאנען)

  $1,627.30 גירןרעגירונג רעא

  $913.30 אינדיװידועלע אסיסטענס

  $9,672.00 וזינגהא

  $6,000.00 עקטפביזנעס אימ

  $3,081.00 געזונטהײט

  $342.70 שולעס

  $7,348.10 טרענזיט, װעגן און בריקן
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  $793.90 נמענטפארקן און ענװײרא

 060.3 ,$1 סוערל און װאסער, אפפא

  $1,504.00  יוטיליטיס

  $461.50 ציע רעװעניורעגירונג אפערא

  $32,804.10 סך הכל

 )Katrinaאין פארגלײך צו קאטרינא (

 

סענדי 
)Sandy (

אין ניו 
 רקיא

 און ריטא) Katrinaטרינא (קא
)Rita (אין לואיזיאנא )Louisiana( 

 

 214,700 *305,000 וזינג יוניטסגעשעדיגטע אדער צעשטערטע הא

 800,000 2,190,000 יק)קורצשלוסן (ּפ

 18,700 265,300 ענע ביזנעסערבאטראפ

ביז צונג אפשאר נארײן עכנט אל רצא זיגעדא *די
 רטעט צו שטײגןערװא איזל די צא ;הײנט

  

 רעדשיט. צעטײלונג פון די קאסטן איז אײנגעשלאסן אין דעם צוגעלײגטן ספװײטערדיגע  א
 

כדי סופלעמענטאל פעדעראלע אסיסטענס זוכן די טעמע פון דיסקוטירט בן די דעלעגאציע און דער גאװערנאר הא
 .סטןצוריקשטעלונג קארריכטונג און פאכצוקומען די נא

 
לינדערונג האנדלונגען, װי מאן סענס" קארײן "רעכענען א סטןלינדערונג/פארמײדונג קאן אין $ ביליא9די 

פאר אױסגעשטעלטע סײט און ) World Trade center(רלד טרעיד צענטער פארפלײצונג באשיצונג פאר דעם װא
סועדזש טריטמענט ּפלענט פארפלײצונג , ײ סיסטעם קראפט גענערירונגװעג און סאבװעי טונעלן, ברענשטאף סופל

 צװײטראנגיגע פאוער סופלײ סיסטעמען פאר העלט קעיר פאסיליטיסאון  באשיצונג
 

 PFMאון די PriceWaterhouseCoopersמיט  קאנסולטאציערן אין צונגען זענען אנטװיקלט געװאדי שאנד אפשא
Group  .PFM געביטן, טיװ און געװיסע רװאנסעזענען בכלליות קא ז די אפשאצונגעןא קןמערטוט בא'ס איבערזיכט

 . שאדןקענען אונטערשאצן די מאס פון וזינג, ארײנגערעכנט הא

 
טלאזע עדענצרע) האט געזאגט, "ניו יארק האט געליטן פCharles Schumerרלז שומער (יו.עס. סענאטאר טשא

שטארק און פונקט אזא  פאדערט א דאס, און ףס זענען אי ברײט אי טיװא )Sandyהאריקעין סענדי (ון שאדענענס פ
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מעיאר לטן מיט געהא ן עצהאזיך ט דער גאװערנאר האס נאכדעם װאלע רעגירונג.  די פעדעראון ערנסט רעאגירן פ
ער אונז געגעבן א דעטאלירטע און ערנסטע דיזאסטער ט הא ,) און קאונטי עקזעקיוטיװסBloombergבלומבערג (

רק און ניו יארקערס זענען ירט באריכות די שװערע שאדענעס װאס ניו יאאדן אפשאצונג װאס דאקומענטש
ן אנדערע ופ קאלעגעסעגאציע, װי אױך מיט ציע און די דעלנען.  ארבעטנדיג מיט די אדמיניסטראאױסגעשטא

עם רעליף װאס ניו יארק ר טאן אלעס װאס מיר נאר קענען כדי צו מאקסימיזירן דענע סטעיטס, װעלן מיגעטראפ
בעפארשטײענדן רט צוליב דעם איר זאלט נישט מײנען אז דאס װעט זײן א גרינגע אױפגאבע, בפלטן.  װעט ערהא

סטער רעליף װי אין די ו דיזאהײנטצוטאגס גאר נישט אזױ פרײנדליך צס איז װאנגרעס פיסקאל קליף און א קא
ך חודשים, און מיר נאר אסא ,כןס װעט דױערן נישט בלױז װאדאס װעט זײן אן אנשטרענגונג װא . פארגאנגענהײט

 געברױכן." ברײטעע און נישט רוען ביז דאס פעדעראלע רעאגירן קומט נאך ניו יארק'ס טיפװעלן 
 

עם חורבן װאס ניו יארק נ) האט געזאגט, "בילדער פוKirsten Gillibrandקירסטען דזשיליברענד ( יו.עס. סענאטאר
צעדענטלאזע רענאר האלב די געשיכטע פון די דאזיגע פדערצײלט  )Sandyאריקעין סענדי (הון האט געליטן פ

װעמענס לעבנס זענען מיליעס זיך טרעפנדיג מיט ניו יארק פאג עטאסאך ענגט רברדיזאסטער.  איך האב פא
, מיר גיביגן זענע רקערס.  ניו יארןאינירט געװאזענען רואון ביזנעסער װעמענס הײמען און רן, צעשטערט געװא

די פעדעראלע רעגירונג האט א קלארע   לײן.טאן אס נישט דאבער מיר קענען בײגן זיך, אבער מיר ברעכן נישט, א
אױפצובױען.  דאס װעט נישט זײן קײן צוריק זיך ן נױטיגע רעסורסן כדי אונז צו העלפלע צו פארפליכטן אחריות א

מעיאר און  )Cuomo( קואמא גאװערנארמיט  אוןציע, עגאדעל אײניגט אלס ארגרינגע קאמף, אבער מיר זענען פא
ארױפצושטופן דעם שטײן ארױף דעם בארג פאר יעדן כדי  ןקעמפ שטארקװעלן מיר  )Bloombergבלומבערג (

  "רף.דאלאר װאס ניו יארק דא
 

א גט, "דער גאװערנאר האט געטאן ) האט געזאCharles Rangelיו.עס רעפרעזענטאנט טשארלז רענגעל (
 . )Sandyהאריקעין סענדי (ון ניו יארק אלס א רעזולטאט פ פוןבאשרײבנדיג די געברױכן רבעט גלענצענדע א

ן.  משנעלסטדאזיגע עיד װערט צוגעשטעלט פאר'ן סטעיט װי אז די אונזער אױפגאבע יעצט איז צו מאכן זיכער א
זײן גרינג.  אבער ע סעסיע װעט עס נישט לאנװיבאלד עס איז געבליבן אזױ װײניג צײט אין די דאזיגע קאנגרעסיא

ז מיר זאלן דאס אױפטאן דאס יאר און מיר װעלן קעמפן דארפן אס עס רעדט זיך דא פון די פרנסות פון מיליאנען װא
 ."  לפועל עןמקוארױסל כדי עס זא

 
לעצער פ נדערעפונקט װי פילע א) האט געזאגט, "Edolphus Townsונס (יו.עס רעפרעזענטאנט עדאלפוס טא

.  איך )Sandyהאריקעין סענדי ( פוןרן דורכאױס ניו יארק סטעיט זענען חלקים פון ברוקלין שװער באטראפן געװא
צן אפשאבײם רעאגירן  גרונטליךאון  ר זײער שנעלאון סטעיט באאמטע פא )Cuomo( קואמא גאװערנארדיר אפלא

רקערס.  איך בין זיכער אז זײ װעלן קעמפן פאר יעדן דאלאר אין װאשינגטאן צו דעם שאדן און העלפן ניו יא
 ".װעריפארזיכערן א פולקאמע רעקא

 
האט אנגעמאכט  )Sandyסענדי (ס ) האט געזאגט, "דער שאדן װאNita Lowey( יו.עס רעפרעזענטאנט ניטא לאװי

איז געװען ) lower Hudson Valleyהאדסאן װעלי ( לאוער, און די )Long Island( נג אײלענדפאר ניו יארק סיטי, לא
לע אױנער, ביזנעס אײגנטימערס און לאקאן אײנװגאר שװער, און עס איז דא נאכאלץ אסאך ארבעט צו העלפ

, די ניו יארק )Cuomo( קואמא גאװערנאררבעטן מיט צובױען.  איך װעל אגען זיך צו ערהױלן און צוריק אױפרעגירונ
צו פארזיכערן אז די פעדעראלע רעגירונג טוט  פארטײעןבײדע אין  עסקאלעגבאאמטע און דעלעגאציע, לאקאלע 

 ן נױטיגט זיך דערין." רעגיאס אונזער כדי צוצושטעלן די אסיסטענס װאיר חלק א
 

לץ זען דעם חורבן ) האט געזאגט, "מען קען נאכאJerrold Nadlerלד נעדלער (יו.עס רעפרעזענטאנט דזשעררא
ר מײנע אײגענע אומעטום אין ניו יארק, און עס איז באזונדערס װײטאגליך פא )Sandyן סענדי (האריקעיך נא

) און לאוער Red Hook(, רעד הוק )Sea Gate( , סיגעיט)Coney Island( וני אײלענדקאנסטיטוענטס אין קא
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צובױען און צוריק אױפ דיספלעיסד, טױזנטער פרובירן זיךלץ . טױזנטער זענען נאכא)Lower Manhattan( נהעטןמא
 גאװערנארמיר װעלן מיטנעמען  . בןלע איטעט אין זײערלנארמאריקצושטעלן רובירנדיג צופלאגן זיך פטױזנטער 

רק אפשאצונג פון דעם שאדן אין קאנגרעס און װעלן ארבעטן צו פארזיכערן אז ניו יא גרונטליכע )Cuomo( 'סקואמא
 ".פאראױס קענען גײןי זיך צוריקצובױען און רף כדען יעדן דאלאר װאס זי דאקומזאל בא

 
ס האט דן װאצוליב דעם קאטאסטראפישן שא) האט געזאגט, "Peter King( יטער קינגפיו.עס רעפרעזענטאנט 

קאנגרעסיאנאלע און די  )Cuomo( קואמא גאװערנאררבעטן מיט באטראפן ניו יארק, בין איך פארפליכטעט צו א
ן די פעדעראלע אסיסטענס ע) און ניו יארק זאלן באקומLong Islandאנג אײלענד (לז זיכערן ארצו פא דעלעגאציע

 ן כדי זיך צו ערהױלן."װאס זײ דארפ
 

כט דער סופערשטורעם האט אנגעמא) האט געזאגט, "Carolyn Maloney( וניקעראלין מאלאיו.עס רעפרעזענטאנט 
 –נדן אין אנגײענדע פא –נשטרענגונגען ײענדע אן עס װעט זיך אױספעלן אנגרק אומגעהױערע שאדן אין ניו יאאו

אין ציע אין די דעלעגא קאלעגעסמײנע  אנשליסן מיטז איך װעל זיך איך װײס א ליטעט. נארמאריקצוברענגען צוכדי 
 ן."דארפס מיר קעמפן פאר יעדן רעקאװערי דאלאר װא

 
 דער גאװערנאר האט אונז געגעבן א) האט געזאגט, "Nydia Velazquez( סקעסידיא װעלאניו.עס רעפרעזענטאנט 

רן צו ברענגען רעליף צו יענע װאס זענען געטראפן געװא רבעטאזױ דער סטעיט גרונטליכע אפדעיט פון דעם װיא
פעדעראלע,  –ון רעגירונג מיר מוזן װײטער קאארדינירן אױף אלע שטאפלען פ . )Sandyהאריקעין סענדי (דורך 

 מיוניטיס."פצובױען און פארריכטן אונזערע קאכדי צוריק אױ –לע סטעיט און לאקא
 

האט  )Sandyהאריקעין סענדי ( ) האט געזאגט, "Gregory Meeks( רי מיקסגרעגאיו.עס רעפרעזענטאנט 
דער גאװערנאר'ס   .)Long Islandלאנג אײלענד (רק סיטי און אנגעמאכט קאטאסטראפישע שאדענעס פאר ניו יא

גט ענד.  דאס זעלבע קען געזאמיטשאיז געװען בא –כנט אין מײן דיסטריקט רײנגערעא – ארײנמישונגדירעקטע 
גרונטליכקײט פון זײן אדמיניסטראציע'ס אפשאצונג פון די דעסטרוקציע.  דאס װאס ניו יארקערס װערן איבער די 

, אײגנטום, ביזנעסער, אומגעגנטערגעדיע.  אונזערע האבן מיטגעמאכט איז אן אמעריקאנער טרא
רוקטור, און גלאבאל־אינטעגרירטע עקאנאמיע קענען נישט צוריקגעשטעלט אדער אױפגעבױט װערן אן אינפראסט

רבעטן אומערמידליך מיט עיד און רעסורסן.  יעדער אײנער פון אונז איז אנטשלאסן צו אלע קײן פעדערא
מט די פעדעראלע ניו יארק באקוז כערן ארזיצו פא קאלעגעס קאנגרעסיאנאלעאון אונזערע  פרעזידענט אבאמא

ס דאאיז  קאאפעראציע צװישן די צװײ פארטײעןר געברױך פא דארף.  אױב ס'איז װען אימער געװען אס זי הילף װא
 יעצט."

 
האט אונז איבערגעלאזט מיט  )Sandyסענדי () האט געזאגט, "Joe Crowley( ולידזשאו קראיו.עס רעפרעזענטאנט 

נצן סטעיט.  פאמיליעס, גארק סיטי און דעם עסטרוקציע איבער ניו יאפרעזעדענטלאזע פארנעם פון שאדן און ד א
עס זענען  . ונגערהױלון די אומגעהױערע אױפגאבע פ טאןביזנעסער און גאנצע קאמיוניטיס װעלן יעצט דארפן 

איך   װעגן דערפון: מיר קענען זיך נישט צוריק אױפבױען אנע קײן הילף פון די פעדעראלע רעגירונג.נישטא קײן צװײ 
פאר זײן פירערשאפט דורכאױס דעם גאנצן שטורעם און איך  )Cuomo( קואמא גאװערנארר טו זיך באדאנקען פא

באקומט יעדן דאלאר װאס רק , צו פארזיכערן אז ניו יאקאלעגעסרבעטן מיט אים, װי אױך מיט מײנע קוק ארױס צו א
 .ערהױלן און צוריק אױפצובױען צו זי דארף כדי זיך 

 
ר איז שװע) Staten Island(סטעטן אײלענד ) האט געזאגט, "Michael Grimm( מײקל גריםעפרעזענטאנט יו.עס ר

, און װאכן שפעטער הײבן מיר ערשט אן צו זען דעם פארנעם )Sandyהאריקעין סענדי ( פוןרן באטראפן געװא
 קואמא גאװערנארהײנט מיט מיט די צײט.  אױף די מיטינג אין קאסט ק שטײגן נעם שאדן, װעלכער װעט בלי ספופ
)Cuomo( מאקראט, זענען מיר קודם כל ניו יארקערס.  מיר נער צי דעאיז אײן זאך געבליבן קלאר׃ רעפובליקא



Yiddish 

רזיכערן די נױטיגע צו פאכדי צו טאן אלעס װאס עס װעט זיך אױספעלן גאציע עדעל אײניגט אלס ארשטײען פא
 װערי."ס און רירן ניו יארק פאראױס צו א פולקאמע און שנעלע רעקאכדי צוריק אױפצובױען אונזערע קאמיוניטיהילף 

 
פאר זײן  )Cuomo( קואמא גאװערנאראיך לױב ) האט געזאגט, "Bob Turner(ב טױרנער באיו.עס רעפרעזענטאנט 

עלפן ניו יארקערס צו ה סטראטעגיע רטיזאןבי־פאעקטיװע נדיג אן עפציע אױסלײגדעטאלירטע פרעזענטא
רעפובליקאנער אדער דעמאקראטן, מיר זענען אלע ניו .  מיר זענען נישט קײן )Sandyסענדי ( ןועקטירט פאפ

רצוזעצן די צוריק אױפצובױען דעם סטעיט װאס מיר האבן ליב און איך קוק ארױס פאכדי רבעטן יארקערס װאס א
האלטן אונזער צוערכדי צוריק אױפצובױען און אונטדעם װעלכע רעסורסן װעלן זײן נױטיג  דיסקוסיע איבער

 ט."צוקונפ
 

 )Sandyהאריקעין סענדי (האט געזאגט, " )Michael R. Bloombergסיטי מעיאר מײקל אר. בלומבערג ( ניו יארק
ענטשן.  איך בין טױזנטער מ האט דיספלעיסדר און וסטרוקטהאט אנגעמאכט שװערע שאדענעס צו אונזער אינפרא

צוריק אױפצובױען און ים קענען מיר ע סטעיט און פעדעראלע שותפנט מיט אונזערזיכער אז דורך ארבעטן נא
 ט."ע שטארטיגאאונזער גרױס צוריקצושטעלן

 
האט געזאגט, "איך לױב ) Edward P. Manganoעדװארד ּפי. מאנגאנא (עקזעקיוטיװ  ) קאונטיNassauנאסאו (

) און אלע Gillibrandיברענד (דזשילאון  )Schumerשומער (רס , יו.עס. סענאטא)Cuomo( קואמא גאװערנאר
 פארלאנגעןר זיך צוזאמקומען כדי צו פארשטײן די לאקאלע געברױכן און אונזערע מעמבערס פון קאנגרעס פא

די  . )Sandyהאריקעין סענדי (ון הילף פאר אונזערע אײנװאױנער װעלכע פלאגן זיך זיך צו ערהױולן פ רטיגעזאפא
פרעזידענט אבאמא'ס באזוך װאו ער האט אונז פארזיכערט אז די אױפבױען אױף זיך טוט דאזיגע מיטינג 

 נשטרענגונגען."א בױפעדעראלע רעגירונג װעט מיטהעלפן אין די מאנומענטאלע אױפ
 

האט געזאגט, "מיר האבן געהאט זײער א ) Steve Belloneסטיװ בעלאון (עקזעקיוטיװ  ) קאונטיSuffolkסאפאלק (
סאפאלק רק סטעיט פעדעראלע דעלעגאציע.  ם גאװערנאר און די ניו יאמיטינג הײנט מיט דע דוקטיװעפרא

)Suffolkײל פון דעם פראצעס און איך קוק ארױס צו לס טנען געװען גענױ אפגעשפיגלט אגעברױכן זע 'ס) קאונטי
) Suffolkסאפאלק ( אױפבױען איןרריכטן און צו פא ערװארטעןדעלעגאציע בשעת מיר רבעטן מיט די פעדעראלע א
 ".אונטיק
 

האט געזאגט,  )Robert P. Astorinoראבערט ּפי. אסטארינא (עקזעקיוטיװ  ) קאונטיWestchesterװעסטשעסטער (
רעפובליקאנער אדער לס אלס ניו יארקערס און נישט א זײן אײנשטימיגלן "עס איז װיכטיג אז מיר אלע זא

אװערי קאסט אנטשעדיגונג פון די פעדעראלע בשעת מיר זוכן רעק עשטיממיט אײן דן ן רעדעמאקראטן.  מיר דארפ
און די מיטינג הײנט איז געװען א גוטער שריט פאראױס אין יענעם  כן שטורעם. ליזיגן שרעקעם דאר דרעגירונג פא

 צעס."פרא
 

### 

 Uwww.governor.ny.govUמער נייעס איז דא ביי 
| 518.474.8418 Upress.office@exec.ny.govU| Executive Chamber |  ניו יארק סטעיט 

 
 )Sandy Impact Summary.pdf(זע צוגעלײגטע פײל׃ 

 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=zWZ486a09UKV6HDZbhnvvG9OwInIjc9Idr2Hrwl_Aa7qnSyaMFCzLlOrHQNkzpdH1T8QiH6JSEA.&URL=mailto%3apress.office%40exec.ny.gov

