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 2012, 12דעצעמבער  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

צו פאמיליעס  צמעך בײמערקראערן שיקט ארױס סיניאר סטעף צו ליפ )CUOMO( קואמא גאװערנאר

 )SANDYהאריקעין סענדי (ון שװער געטראפן פ

 

 רמערס פא צמעך בױםקראסטעיט בײמער מנדב געװארן דורך אפ 400

 

שיקט סיניאר מיטגלידער פון זײן רױסגעא הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

אױנער אין קאמיוניטיס װאס צמעך בײמער צװישן אײנװאומזיסטע קרא 400אדמיניסטראציע צו העלפן צעטײלן 

 .)Sandyהאריקעין סענדי (ון ארן פזענען שװער באטראפן געװ

 

), װעלכע רעפרעזענטירט CTFANYרק (מיטגלידער פון די קראצמעך בױם פארמערס אסאציאציע פון ניו יא

פארמערס, האבן מנדב געװען בײמער.  נאך דעם חורבן בױם  850רק סטעיט'ס פון ניו יא 400ער אומגעפ

מנדב צו זײן ביליזירט מיטגלידער זיך מא CTFANYבן עגנט, האײ־סטעיט גאין די טר )Sandyסענדי (ון אנגעמאכט פ

 $ א50פאר בערך מען פארקױפט און ס)רוס בײמער די בײגעשטײערטע פױר, )ײן ר שטורעם קרבנות.  בײמער פא

 שטיק. 

 

און א לאקאלע לעיבאר  רטמענטסײער דעפאפ רארבעטנדיג מיט קאמיוניטי און ציװילע ארגאניזאציעס, װאלונטי

טראנספארטירן און צעטײלן די בײמער צװישן נשטרענגונגען צו א איניציאירטיס 'ס אפגאװערנארט דער , האאײןרפא

 גרעסטע געברױכן.   מיונוטוס מיט דיקא

 

) האט שװער געטראפן קאמיוניטיס איבער דאונסטעיט ניו יארק, און פאר פילע פאמיליעס Sandyהאריקעין סענדי ("

האט ן בודזשעטן," זײערע האלידעי סעזא באװירקט װערט דורכ'ן שטורעם שפאראורזאכהאבן די קאסטן 

"בײם צעטײלן עטליכע הונדערטער קראצמעך בײמער העלפן מיר אײניגע   .געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר

נאך די דאזיגע שװערע װאכן אלס און פארגעניגן פון אסאך אפעקטירטע פאמיליעס צו האבן א ביסל האלידעי פרײד 

צו געבן מאל די ערשטע לעזענען ניו יארקערס און צרות פ אין די צײט . )Sandyהאריקעין סענדי (ון רעזולטאט פ א

האנט צו זײערע שכנים, און איך טו זיך באדאנקען פאר די קראצמעך בױם פארמערס פאר זײערע יגע הילפא 

  רציגע נדבה."ברײטהא

 

טעיט שכנים," האט געזאגט מערי ונסצו העלפן זײערע דא "ניו יארק קראצמעך בױם פארמערס זענען צופרידן

קראצמעך בױם פארמערס גרופע.  ון די ), די עקזעקיוטיװ דירעקטאר פMary Jeanne Packerקער (דזשין פע

 כטיגקײט אין זײערע לעבנס נאךביסל לי ברענגען אצורײנאן מענטשן "אונזערע מיטגלידער האבן געװאלט צו העלפ

זאגט קריסטמעס װי אן עכטער ט שרנישך דעם שטורעם.  גאבמ געליטןבן וסטן װאס זײ האדי שרעקליכע פארל

  גט.) געזאPackerפעקער (ט בױם," הא
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אין סאראטאגא ) Sunnyside Gardensרדענס (גנטימער פון סאניסײד גא), אײNed Chapmanמען (נעד טשעפ

מנדב געװען  בןמעך בױם פארמערס װעלכע האקראצון די װען אײנער פ), איז געSaratoga Springsרינגס (ספ

צעטײלונג סײט אױף סטעטן אײלענד  דעם אױףנװעזנד בײמער צו די רעליף אנשטרענגונג.  טשעפמען איז געװען א

)Staten Island (כט מיטגעמא אבןה נעבעךמענטשן דאזיגע ס די װאם אלעדעם ך מיטװאך.  ער האט געזאגט, "נא

 ".וןדערפבן פארגעניגן האלן ענגען אהער עכטע בײמער זײ זאברכאטש רפן מיר דאבן מיר געשפירט אז הא

 

), Buffaloבאפעלאו (רמס אין די קראצמעך בױם פא סטעיטאפ 25ון איבער ײמער זענען געקומען פדי ב

געגנטער.  די ) Newburgh) און ניובורג (Albany), עלבעני (Syracuse( סיראקיוז), Rochesterראטשעסטער (

געװארן  דןגעלאך אנדערנאך און סוף װא םנגענעארגעם פאדאױף די פארמס רן געשניטן געװאריש פזענען בײמער 

 Longדינסטאג, װעלכער איז אנגעקומען אין לאנג אײלענד ( ג אוןמאנטאר טרעילער פוסיגן טראקטא-53 אױף א

Islandסאפאלק לן אין טאג צו לאקא ער זענען געליפערט געװארן דורכאױס דעםך.  די בײמ) באגינען אום מיטװא

 )Brooklynברוקלין (, )Staten Islandסטעטן אײלענד (, )Nassau Countyנאסאו קאונטי (, )Suffolk Countyקאונטי (

 International( 138ל . דער אינטערנאציאנאלער פאראײן פון אפערירנדע אינזשענירן לאקא)Queensקװינס (און 

Union of Operating Engineers Local 138סאפאלק קאונטי (עטײלן בײמער אין צן בײם ) האבן געהאלפSuffolk 

County(זענען אפן סײטס מיטװאך אינדערפרי.  די פאלגנדע צװײ זיגע סײטס . בײמער זענען אנגעקומען אין די דא

 רעסע׃צו די פ

 

רק יאניו  ,)Arlene Gonzalez-Sanchezקאמישאנער ארלין גאנזאלעס סאנטשעס (טוט רי אינדערפ 11:00

 New York State Office of Alcoholism andסטעיט אפיס פון אלקאהאליזם און סובסטאנץ מיסברויך (

Substance Abuse,( אײנװאױנער צמעך בײמער צו מיט די ארטיגע באאמטע צו ליפערן קרא ןשליסזיך אנ

 )Sandyאפעקטירט פון האריקעין סענדי (

Bay Park  

Marjorie Lane 

East Rockaway, New York 

 אפענע פרעסע

 

יציר קענעט עמפײער סטעיט דעװעלאפמענט פרעזידענט און שעף עקזעקיוטיװ אפטוט ג נאכמיטא 1:45

מיט די ארטיגע באאמטע צו ליפערן קראצמעך בײמער צו  זיך אנשליסן) Kenneth Adamsעדעמס (

   )Sandyאײנװאױנער אפעקטירט פון האריקעין סענדי (

Stephen Siller Tunnels to Towers Foundation  

2271 Hylan Blvd 

Staten Island 

 סעאפענע פרע
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