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    2012 4נאוועמבער  :פאר זאפארטיגע פארשפרייטונג

מיליאן דאלאר צו העלפן ניו יארק סיטי פאררעכטן געשעדיגטע  $22.8גאווערנאר קאומא מעלדט 
  אפלויפוואסער טריעטמענט פאסיליטיעס און אנדערע ערהוילונגס באמיאונגען

מיליאן דאלאר פאר ניו יארק $22.8עט ארויסגעבן גאווערנאר ענדרו מ. קאומא האט היינט געמאלדן אז די סטעיט וו
וואס איז געשעדיגט  אפלויפוואסער טריעטמענט פאסיליטיעס פאר פארעכטיגונגען אויףסיטי וואס וועט גענוצט ווערן 

 געווארן דורכאויס האריקעין סענדי און אנדערע ערהוילונגס באמיאונגען פארבינדן מיטן שטורעם. 
  

ו טרעפן וועגן ארויסצוהעלפן אונזערע איינוואוינער נאך די שרעקליכע שטורעם" האט "די סטעיט זעצט פאר צ
גאווערנאר קאומא געזאגט. "מיטן ארויסגעבן די געלטער וועט ניו יארק סיטי קענען בעסער פארזעצן צו פארעכטן 

און די ענווייראמענט  געשעדיגטע אפפאלוואסער פאסיליטיעס און העלפן אדרעסירן די סכנה צו די פאבליקס געזונט
  געברענגט דורך האריקעין סענדי".  

 
$ מיליאן דאלאר האט די סטעיט ארויסגעגעבן פון א עסקראו אקאונט, איינגעצאלט דורך ניו יארק סיטי 22.8די 

אונטער די ענפארסמענט באדינגונגען מיט די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו ענוויראמענטאל קאנסערוועישאן 
)DEC( אפלויפוואסער טריעטמענט פאסיליטיעס פאר פארגאנגענע וויאלעשאנס ביי די סיטי'ס   .   
  

DEC  שטיינער פונעם אפמאך - מיילקאמישאנער דזשאו מארטינס האט געזאגט "ניו יארק סיטי איז נאכגעקומען די
ינע אינפעסטרוקטור פאר איר ניוטאן קריעק פאסיליטיע און האט פארפליכטעט פרעצעדענטלאזע סכומים פאר גר

טוט זאפארט ארויסלאזן די געלטער צו העלפן די סיטי צוריקאויפבויען אירע ענוויראמענטאלע  DECאינוועסטירונגען. 
  אינפעסטרוקטור". 

ניו יארק סיטי'ס דעפארטמענט אוו ענוויראמענטאל פראטעקשאן קאמישאנער קארטער סטריקלענד האט געזאגט: 
און איבערגעגעבנקייט פון אונזער שטאב האבן מיר געמאכט ערנסטע פארעכטיגונגען צו די  אדאנק די שווערע ארבעט"

ן מיר נעמען שוין או אפלויפוואסער טריעטמענט פאסיליטיעס שאדנס וואס סענדי האט געברענגט צו אונזערע
פלענטס, דאס ארויסגעבן מיליאנען דאלארן פון עסקראו וועט אונז העלפן  14פון אונזערע  13אפפאלוואסער ביי 

 .  "פארטיגן אונזער ארבעט און צוריקשטעלן אלע אונזערע סיסטעמס אנליין אזוי שנעל ווי מעגליך

פעסטרוקטור אלס רעזולטאט פון האריקעין סענדי, און די אינאפלויפוואסער צוליב די קריטישע שאדנס צו די סיטי'ס 
סיטי'ס שנעלע ארבעט אונטער די אפמאך, טוט די סטעיט זאפארט ארויסגעבן די געלט פון עסקראו צו די סיטי אז די 

געלט זאל קענען העלפן פארשנעלערן די פארעכטיגונגען פון די אויסערגעווענליכע שאדנס געברענגט דורך די 
  שטורעם.

 
שטיינער אוועקגעשטעלט און די אפמאך, זי איז -די סיטי'ס פארמאגט א הויכע ראטע פון נאכקומען מיט אלע מייל

נאכגעקומען מיט סעקאנדערי טריעטמענט ביי די ניוטאן קריעק אפפאלוואסער טריעטמענט פלענט אסאך פריער ווי 
ריער. און צוגאב, די סיטי האט זיך פארפליכטעט צו געדארפט מיט די בוי ארבעט געפלאנט צו ווערן פארטיג א יאר פ

$ ביליאן דאלאר צו א 2.4און האט דאס יאר פארפליכטעט מאכן מאסיווע פארבעסערונגען צו אירע פאסיליטיעס 
 פארגעשריטענע גרין אינפעסטרוקטור פראגראם צו נאכמער רעדוצירן סוער איבערפלוס אויסגיסן. 
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