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 2012, 18מבער דעצע רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

'פרױעקט האפענונג' קאונסעלארס װערן  700ון מער פ אז) מעלדט CUOMOגאװערנאר קואמא (

 עיןריקהאון געגנטער שװערסט געטראפן פסעלינג אין ונסגעשיקט כדי צוצושטעלן קריזיס קארױא

 )SANDYסענדי (

 

 ערװארטעט צו ערהאלטן סערװיסעס דורך די פראגראם זענעןניו יארקערס  200,000מער פון 

 

קריזיס  ענונג', אט האפיעקדורך 'פרא אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

קאונסעלארס ארױסגעשיקט געװארן קײן  700נינג פראגראם, זענען מער פון עיסיסטענס און טראונסעלינג קא

כדי צוצושטעלן מענטאל העלט סערװיסעס צו  )Sandy( האריקעין סענדיון ן פקאמיוניטיס שװערסט געטראפ

יחידים אין  200,000ון ) שאצט אז מער פOMHל העלט (סטעיט אפיס פון מענטא רקערס.  דעראפעקטירטע ניו יא

װעלן ערהאלטן  )Lower Hudson Valley(װעלי  ן) און די לאוער האדסאLong Islandיארק סיטי, לאנג אײלענד (ניו 

 ם.  אוטריטש, קריזיס קאונסעלינג און עדיוקעישענאל סערװיסעס דורך די פראגרא

 

ניו קײן  רסעלאונסקריזיס קא 717רױסגעשיקט ט און אנגענומען, טרענירא OMHט הא 2012, 13זינט דעצעמבער 

בסך הכל  ). Westchester Countyונטי (װעסטשעסטער קא ) אוןLong Islandיארק סיטי, לאנג אײלענד (

 פראיעקט האפענונג.ר פא קאונסעלארס 900ון מער פ ארױסשיקןנצונעמען און װארטעט די אגענטור אער

 

צו װערן איבער דעם סטעיט," ירט זעצט פאר געשפ )Sandy( האריקעין סענדיון "דער צעשטערנדער אימפעקט פ

זיך רובירן פאױף און צוריק רקערס װער בױען זיך .  "פאר אסאך ניו יאגעזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנאר האט

פראיעקט ער װעט אלס אן ענטפ.  סטרעספולזיגע צײטן זײער שװער און צוריקצוקערן צו נארמאליטעט זענען די דא

 ענענג סערװיסעס כדי די שװערסט געטראפונסעלילן זײנע קריזיס קאטערן און צושטערברײװײטער פא האפענונג

 משנעלסטן."זיך צוריק אױפצובױען װי אלן קענען זיך ערהױלן און קאמיוניטיס זא

 

צו  FEMAון $ מיליאן פ8.2באטרעף פון  נעםומען א גרענט איקרגאנגענעם מאנאט ה*ט דער סטעיט באאדעם פ

ען אז אין נערקענא )Sandy( האריקעין סענדיון אגראם זוכט צו העלפן קרבנות פ.  די פרפראיעקט האפענונגנדן פא

ם ניצן די בדוק אין די פראגרא קריזיס קאונסעלארסל.  פעלער זענען זײערע עמאציאנאלע רעאקציעס נארמא רוב

שטעלן שע ערשטע הילף, װעלכע ניצט באציאונג־באזירטע קאנטאקט כדי צוצוגיפראקטיקן פון פסיכאלא סהוומנ

אינפארמאציע, הילף און קומען צו ערהױלן און באר קרבנות כדי זיך זיכערע און באקװעמע סעטינגס פא

יקצוקערן צו זײערע שטאפלען פון זיך צוררקערס צילט צו העלפן ניו יא פראיעקט האפענונגלס.  רעפערא

 ר דעם שטורעם.  פאבעון רן און גײסטליכע געזונטהײט פניונקציאפ

 

פענע צו ארבעטן אין געטרא נגענומען און טרענירט קריזיס קאונסעלארסא OMHט מיט דעם פעדעראלן גרענט הא

ון טיר װעלן װײטער אנפירן אוטריטש אין קאמיוניטי צענטערס און גײן פ זיגע קריזיס קאונסעלארסנטער.  די דאגעג
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געבן  ן עצהשטיצע, זיך אלע לינג, עמאציאנאערײן קריזיס קאונסנדיג סערװיסעס, װעלכע רעכענען אצו טיר צושטעל

רבונדעטע און סטרעס פארמינערונג מעטאדן, פראװײדער רעפעראלס און אינפארמאציע איבער דיזאסטער־פא

 רעסורסן.

 

ל העלט ערי צענטערס כדי צוצושטעלן מענטאװארבעטער געפארן קײן דיזאסטער רעקא OMH 85בן ב האאין צוגא

) און Rockland), ראקלענד (Suffolk), סאפאלק (Nassau).  אין נאסאו (Sandy( סענדי האריקעיןסערװיסעס במשך 

 לטן הילף. רקערס ערהאניו יא 20,000ון טיס האבן מער פונ) קאOrangeארענדזש (

 

ניו יארק סטעיט אײנװאױנער װאס האבן עמאציאנאלע עגמת נפש אלס א רעזולטאט פון דעם דיזאסטער קענען 

  .800-543-3638אױף  LifeNetדורך רופן  24/7מזיסטע, קאנפידענציעלע קריזיס קאונסעלינג קאנטאקטירן או

  

קענען צײגן צײכענענס פון פארדראס, שלעכטע  עערװאקסענע מיט נאכאנאנדע עגמת נפש פון א טראװמ

ײט איבער די האון אומזיכער אנטמוטיגונגציע, לאזיגקײט, איזאלאגנענוקאנצענטראציע, נידעריגע שטימונג און האפ

און פלעשבעקס, נײע אדער פארערגערטע  מותובײזע חלער איבער זײערע פארלוסטן, נדע טרױצוקונפט, נאכאנא

ג מיסברױך.  קינדער, בפרט יענע װאס זענען געזונטהײט פראבלעמען און אלקאהאל, טאבאקא און דרא

װעם מע האט  דערדער פרײנד אאדער װאס האבן פארלױרן פאלימיע איליעס, אפגעזונדערט פון זײערע פאמ

ירן קענען אנטװיקלען נאכאנאנדע טראװמאטישע רעאקציעס און זיך פ רעלאקאליזירןדער אירן אקוגעמוזט עװא

 זיך ארײנמישן אין, אלײןזײן װעלן ון זײער עלטער, זיך שלעכט לערנען אין שולע, נגער פכאילו זײ זענען אי

 מיט'ן געזעץ.   ראבלעמעןבן פהאילו אױפפירונגען און אפ ריזיקאלישע

 

צו װערן געמוטיגט תיקף  עיענע מענטשן װאס האבן סײ װעלכע פון די אױבנדערמאנטע צײכענעס פון טראװמ

 בױען.אױפצו שנעל ערהױלן און צוריקזיך לן קענען כדי זײ זאלטן הילף ערהא
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