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דעליווערט די ערשטע סענדי צוריקצאלונגען געלטער וואס קומט אויס  (GOVERNOR CUOMO)  גאווערנאר קאומא

  מיליאן דאלאר 40אריבער 

  )City of Long Beach( יליאן דאלאר פאר אפפאל אוועקפירונג אין די סיטי אוו לאנג ביטשמ 24אריבער 

 )Nassau County Public Works( מיליאן דאלאר פאר די נעסאו קאונטי פובליק ווארקס 16כמעט 

 

ינט נגען זוהאט היינט דעליווערט די ערשטע צוריקצאל)  (Governor Andrew M. Cuomoגאווערנאר ענדרו מ. קאומא 

מיליאן דאלאר צו העלפן אוועקפירן אפפאל וועלכע איז אנגעפאלן  40האריקעין סענדי האט באטראפן, וואס קומט אויס מער ווי 

מיליאן דאלאר  24אין נעסאו קאונטי צוליב די שווערע שאדנס פון האריקעין סענדי. הייינט האט די סטעיט ארויסגעגעבן אריבער 

מיליאן דאלאר וועט פארטיילט  16טער וואס וועט פארטיילט ווערן פאר די סיטי אוו לאנג ביטש, און כמעט און צוריקצאלונג געל

ווערן פאר די נעסאו קאונטי פובליק ווארקס צו העלפן אוועקפירן אפפאל וואס שטעלט אויס דעם פובליק צו אומבאקוועמליכקייט 

  זענען דאס שווערסטע באטראפן געווארן דורכן שטורעם.   און א פובליק געזונט געפאר אין די געגענטער וועלכע

 דער גאווערנאר האט היינט באזוכט לאנג ביטש צו פארטיילן דאס געלט. 

 

"היינט דעליווערן מיר די ערשטע פעדעראלע הילף צו די שווערסטע באטראפאנע געגענטער פון ניו יארק סטעיט אין די צייט וואס 

לן פון די שאנדס" האט גאווערנאר קאומא געזאגט. "די געלטער וועלן שטארק העלפן ניו יארקער זיי זעצן פאר זיך צו ערהוי

און דורכאויס די באטראפענע געגענטער. מיט די אנקום פון נאך  (Long Island)ווידעראויפבויען געגענטער אויף לאנג איילענד 

  בויען שטערקער ווי בעפאר".הילף וועט ניו יארק זיך ווייטער רוקן פאראויס און זיך צוריק

  די צוריקצאלונגען האט געגעבן די פאלגנדע סכומים פאר לאקאלע רעגירונגען פון לאנג איילענד" 

 פאר סיטיווייד אפפאל אוועקפירונג $24,315,825די סיטי פון לאנג ביטש וועט באקומען  •

 ועקפירונגפאר אפפאל או $15,917,989נעסאו קאונטי פובליק ווארקס וועט באקומען  •

 

איז דאס האט געזאגט "נעסאו קאונטי  )Nassau County Executive Ed Mangano( נעסאו קאונטי עקזעקיוטיוו עד מענגענאו

שווערסטע באטראפן געווארן פון האריקעין סענדי און אונזערע פאמיליעס און געגענטער זענען ווייט פון א פולשטענדיגע 

אוועקפירן שעדליכע אפפאל אז ט וועט האבן א ווייטע ווירקונג אונז צו העלפן אויפרייניגן און גרענ FEMAערהוילונג. די דאזיגע 

מיר זאלן קענען אויפרייניגן אונזערע היימען, ראודס און געגענטער און זיין גרייט זיך צו ווידעראויפבויען. איך דאנק גאווערנאר 

 פאר די דאזיגע וויכטיגע גרענט". FEMAנטי און קאומא פאר זיין שטענדיגע פארפליכטונג פאר נעסאו קאו
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זאגט "האריקעין סענדי האט  )Long Beach City Manager Jack Schnirman(לאנג ביטש סיטי מענעדזשער דזשעק שורמאן 

ברעגן און היימען, און געלאזט אונטער זיך געברענגט שרעקליכע שאדנס צו אונזער סיטי. די שטורעם האט אויסגעמעקט ראודס, 

געבט וועט העלפן לאנג  ביטש זיך רייניגן ווי שנעל  FEMAשמוץ און אפפאל וואס זענען שעדליך און שטערן. די געלטער וואס 

  יינט."ה גאווערנאר קאומאדי הילף פון נאר מעגליך. עס איז דא א לאנגע וועג צו ערהוילונג, און מיר זענען דאנקבאר פאר 

 

די היינטיגע צוריקצאלונגען איז דעליווערט געווארן נאכפאלגנדיג א קאארדיניטע אפליקאציע פראצעדור מיט סטעיט און 

פובליק הילף קאארדינעטאר צו העלפן  FEMAפעדעראלע באאמטע. א סטעיט פובליק הילף ליעזאן האט געארבעט מיט א 

לענגאן אנטוויקלען א קלאגע, דורך דאקומענטירן וואספארא ארבעט עס  NYUלאקאלע רעגירונגען און קערפערשאפטן אזויווי 

איז שוין געטוען געווארן און וועלכע ארבעט דארף נאך געטוען ווערן אין די צוקונפט זיך צו פולשטענדיג ערהוילן פון די שאדנס 

  עקן די קאסטן פון אוועקפירן אפפאל.    וואס דער שטורעם האט אנגעברענגט. נאך פובליק הילף געלטער איז ערווארטעט צו ד

לאנג ביטש און נעסאו קאונטי וועלן נוצן די געלטער פאר קאנטראקטער קאסטן פאר אויפבויען און צואווארפן קאסטן, זאמד און 

  געוויקס אפפאל אזוי אויך ווי בוים אוועקפירונג, פארמינערונג, שלעפן, אוועקווארפן.

FEMAפון די  $75% מיליאן צוריקצוצאלן נעסאו קאונטי פאר 16גראם האט באשטעטיגט כמעט 'ס פאבליק אסיסטענס פרא

  שווערע האלץ טשיפערס צו רעדוצירן די מאס פון אפפאל. איינגעשטעלטע אין דאס דינגען פון  270קאסטן פון אווערטיים פאר 

רעזולטאט פון האריקעין סענדי, און די ארבעט  צו זיין בארעכטיגט פאר אפפאל אוועקפירונג, דארפן די שאדנס זיין א דירעקטע

  מוז זיין נויטיג צו:

 עלעמינירן א באלדיגע געפאר פאר לעבנס, פאבליק געזונט און זיכערהייט, •

ערנסטע שאדן צו פארבעסערטע פובליק און פריוואטע פראפערטי ווען די שריט לוינט עלעמינירן באלדיגע געפארן פאר  •

 זיך פינאנציעל.

 די עקאנאמישע ערהוילונג פאר די אפעקטירטע קאמיוניטי פאר די געניסונג פון די גאנצע קאמיוניטי. פארזיכערן •

ביימער, צווייגן און פאוער ליניעס דורכאויס די ניו יארק געגנט. שטארקע ווינטן און שווערע רעגנס האבן אראפגעברענגט 

אויפנעמענדע - עווען איינע פון די שווערסטע און מערסט צגייטצוזאמען נעמען און אויסליידיגן די הויפנס פון אפפאל איז ג

  פראבלעמען פון די ערהוילונג. טראצדעם, טוען די הויפנס פון אפפאל פארשוואונדן ווערן.
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