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  2012 4פאר זאפארטיגע פארשפרייטונג: נאוועמבער 

יארקער נעשאנאל גארד מיטגלידער וועלן - ניו-פון-אינדערויסן 850גאווערנאר קאומא מעלדעט אז מער פון 
 אנקומען קיין ניו יארק פאר הוריקעין רעספאנס באמיאונגען

 
אויטאס פון די ארמיי נעשאנאל  250ר און זעלנע 850גאווערנאר ענדרו מ. קואמא האט היינט געמאלדן אז העכער 

גארד איינהייטן פון אוהייא, פענסילוועניע, דעלעוועיר, און מאסאטשוסעטס וועלן אנהייבן אנקומען קיין ניו יארק היינט 
  מיטאג, ארויס צו העלפן אין די באמיאונגען ארום הוריקעין סענדי רעספאנס.

  
קאמעדאנטור פון גאווערנאר קאומא, וועלן שטיין גרייט אויס צו פירן  די זעלנער, וועלכע וועלן פאלן אונטער די

. זיי ברענגען מיט צוגאב ספעציאליזירטע מאשינעריע און פעאיגקייטן פאר פארשידענע 5מיסיעס מאנטאג, נאוועמבער 
  מיסיעס.

  
גרייטן און - אונגען זיך צו צו"די ניו יארק ארמיי און עיר נעשאנאל גארד איז א מאכטפולע קראפט אין די סטעיט'ס באמי

דאן צו רעספאנד'ן צום שטורעם," האט גאווערנאר קאומא געזאגט.  "ווען מיר ארבייטן צו ערהוילן אונזערע 
קאמיוניטיס, וועלן די צוגאב זעלנער און מאשינעריע זיין אומשאצבארע פארמעגנס, און איך דאנק די גאווערנאר'ס פון 

  יכען אנטווארט צו שיקן די סארט הילף פאר די סטעיט אוו ניו יארק".די פינף סטעיטס פאר זייער ג
  

  די איינהייטן וועלכע וועלן היינט אנהייבן אנקומען קיין ניו יארק סיטי זענען:
  

סטע מיליטערישע פאליציי קאמפאני פון די מאסאטשוסעטס נעשאנאל גארד, וועלכע ברענגט מיט '272די  ●  
  יטאס;או 38זעלנער און  170זיך   
סטע מיליטערישע פאליציי קאמפאני פון פענסילוועניע ארמיי נעשאנאל גארד, וועלכע ברענגט מיט '28די  ●  
  אויטאס; 38זעלנער און  170זיך   
זעלנער  176סטע טראק קאמפאני פון די אוהייא ארמיי נעשאנאל גארד, וועלכע ברענגט מיט זיך '1484די  ●  
  אויטאס; 72און   
 176טראק קאמפאני פון די דעלעוועיר ארמיי נעשאנאל גארד, וועלכע ברענגט מיט זיך  טע'1049די  ●  
  אויטאס; 72זעלנער און   
סטע אינפאנטרי דיוויזיע, 28טע בריגאדע 2און קאמפאני "עי" פון די בריגאדע סופארט באטאליאן פון די  ●  
  זעלנער; 170אויטאס און  36פון די פענסילוועניע ארמיי נעשאנאל גארד, וועלכע ברענגט מיט זיך   

  
מיליטערישע טראקס און "האמוויס" די דאזיגע איינהייטן וואס ווערן צו געשטעלט דורך די אנדערע סטעיטס, ברענגן 

וועלכע זענען נוצבאר אויף צו פארוואלטן עסנווארג און וואסער פארטיילונג פלעצער און דורך צו פירן געזונטהייט און 
וואוילזיין אונטערזוכונגען אין די געגענטן אויף די אנווייזונג פון ציווילע עמוירדזשענסי רעספאנדאר'ס. זיי וועלן זיך 

  אלטן אין א לאדזשיסטיקס סופארט אומגעגנט אין פלאיד בענעט פיעלד אין קווינס.אויפה
  

ניו יארק האט פארלאנגט די פרישע איינהייטן דורך די "עמוירדזשענסי מענעדזשמענט אסיסטענס קאמפאקט" 
)EMAC סיסטעם.  די (EMAC ריע און אפמאך ערלויבט דעם גאווערנאר פון איין סטעיט צו שיקן מענטשן, מאשינע

געגענשטאנדן ארויס צו העלפן חורבן רעטונגס אונטערנעמונגען אין אנדערע סטעיטס.  ווען נעשאנאל גארד איינהייטן 
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פון איין סטעיט ווערן געבארגט פאר א צווייטע סטעיט, דאן פאלן זיי אונטער די קאמענדאטור פונעם גאווערנאר פון די 
  צווייטע סטעיט. 

  
מענער, און נאך -זעלנער און לופטבירגער  3,300ניו יארק נעשאנאל גארד מאביליזירט מער ווי ביז דערווייל האט די 

  נאשאנאל גארד מיטגלידער שטייען גרייט צו דער ארבייט.
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