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 2012 3 רמבעג: נאוועזאפארטיגע פארשפרייטונ פאר

אלע גרענט אויפצונמען ארבייטער מיליאן דאלאר'דיגע פעדער 27גאווערנאר קאומא מעלדט איבער א 
  געווארן דורך האריקעין סענדיאפעקטירט נטער וועלכע זענען אפצורייניגן די געג

 עט צוליב האריקעין סענדידי גרענט ציהלט ניו יארקער וועלכע האבן פארלוירן ארב

אין  $27,792,296ענדרו מ. קאומא האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט באקומען גאווערנער 
) פאנד. די גרענט וועט גענוצט ווערן אויפצונעמען NEGדיזעסטער עמערדזשענסי גרענטס ( פעדעראלע

רעזולטאט פון האריקעין סענדי אין  ארבייטער וועלכע האבן פארלוירן זייער ארבעט אלס א דירעקטע
וועסטטשעסטער קאונטיס צו פאלק, ראקלענד און רק, ריטשמאנד, קווינס, נעסאו, סאבראנקס, קינגס, ניו יא

  פרייניגן די צושטערטע געגענטער.העלפן א

טיגע צוגאב ארבייטער צו העלפן "די פעדעראלע גרענטס וועט צושטעלן געלט אויפצונעמען שטארק נוי
שטעלן צוריק געגענטער וועלכע זענען צושטערט געווארן דורך האריקעין סענדי און  ערהוילןייניגן און פרא

באר סעקרעטערי יארבעטסלאזע ניו יארקער צו ארבעט" האט גאווערנאר קאומא געזאגט. "איך דאנק לע
  צו שיקן הילף צו אונזער סטעיט". הילדא סאליס פאר איר שנעלע ענטפער

לאז אלס א רעזולטאט פון האריקעין סענדי, אדער זיין כטיגט מוזן די ארבייטער זיין ארבעטסצו זיין בארע
  בענעפיטן אדער אנדערע סארטן איינקופט הילף. ארבעטסלאזיגקייטבאקומען נישט ארבעטסלאז און 

-NYSDOL - 1)1-888-469-7365ארבייטער וועלכע זענען אינטערסירט אין דעם פראגראם זאלן רופן (
לעיבאר וועט ארבעטן מיט לאקאלע באאמטע צו רעקרוטירן  דעפארטמענט אוו . די ניו יארק סטעיט888-4

  און אויפנעמען ארבייטער.

 עריעראסטאפ ק-ןייערן און אעס וועט אויך זיין גרייט אינפארמאציע ביי לאקאלע דיזעסטער ערהוילונגס צענט
צענטערן אויף די סטעיט'ס לעיבאר  עריעראסטאפ ק-ןייאיר קענט טרעפן א ליסטע פון א. צענטערן

  .http://www.labor.ny.gov/workforcenypartners/osview.aspדעפארטמענט וועבזייטל אויף 

 ונג הילף אונטער דעם גרענט זענען די וועלכע זענעןיגפרייניס וועלכע זענען בארעכטיגט פאר אדי קאונט
) דיזעסטער דעקלעראציע פאר FEMAשענסי מענעדזשמענט אגענטור (געדעקט דורך די פעדעראלע עמערדז

עפענטליכע הילף. דאס רעכנט אריין בראנקס, קינגס, ניו יארק, ריטשמאנד, קווינס, נעסאו, סאופאלק, 
  .ראקלענד און וועסטטשעסטער קאונטיס
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