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 2012, 21מבער דעצע פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

ילצײג שפ לידעיהא טײלןוצאױסשיקט ארױס קאבינעט מעמבערס  )CUOMO( קואמא אװערנארג

 )SANDYנדי (האריקעין סעון מיוניטיס שװערסט געטראפן פקאנדבות צו 

 

יװאטע רפונדאציע, פ רן דורך די שפילצײג אינדוסטריעזענען מנדב געװא צײגשפיל 48,000איבער 

 רקערסקארפאראציעס און ניו יא

 

קאבינעט כדי צו ארױסגעשיקט מיטגלידער פון זײן  הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

עס אין געגנטער װאס לימיצו ניו יארק פא צײגערטע שפילבײגעשטײ 48,000ון איבער טײלונג פאױסקאארדינירן די 

 Empire State(עמפײער סטעיט דעװעלאפמענט   .)Sandyריקעין סענדי (האזענען שװערסט באטראפן געװארן פון 

Development () פרעזידענט און שעף עקזעקיוטיװ אפיציר קענעט עדעמסKenneth Adams,(  ניו יארק סטעיט

 ,)Darryl Townsדעריל טאונס ( קאמישאנער )Homes & Community Renewalען און קאמיוניטי באנײאונג (הײמ

 דלן אין סטעטן אײלענלאקאזוכט האבן הײנט בא )Cesar Peralesסיזאר פעראלעס ( סעקרעטערי אװ סטעיטאון 

)Staten Islandװעי (), פאר ראקאFar Rockaway נאסאו קאונטי () אוןNassau County(  טײלן די אױסצו העלפן

 ילצײג.  שפ

 

איז עס  )Sandyריקעין סענדי (הארן פון "פאר פילע פאמיליעס אין די געגנטער װאס זענען מערסט צעשטערט געװא

.  "אבער מיט די געזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט ן," דעם האלידעי סעזא רעכטןצואפא שװערע צײט 

ט אה ניו יארקערסטיװע שותפים און ארארפ, אונזערע קאג אינדוסטריע פונדאציעשפילצײי ון דיגקײט פצרברײטהא

ונעם ינדער אפעקטירט פר די קכדי צו באלײכטן די האלידעיס פא ילצײגשפ 48,000מען צוזאמגעקליבן איבער 

 שטורעם."

 

צו װיסן פרײט זיך דאס הארץ  ,)Sandyסענדי (ערשטורעם "בשעת ניו יארק פאמיליעס ערהױלן זיך נאכאלץ פון סופ

באפרײען זײער כוח כדי צו  נײע שפילצײגניצן  ן אוןפונעם האלידעי סעזא שמחהדי לטן מיטהאז קינדער קענען א

 גאװערנאר.  "איך לױב )Cesar Peralesסעקרעטערי אװ סטעיט סיזאר פעראלעס (ניו יארק ," האט געזאגט הדמיון

פירערס פאר זײערע  קארפאראטיװענק אונזערע באדא פאר די דאזיגע אנשטרענגונג און )Cuomo( קואמא

 רציגע נדבות."ברײטהא

 

רעליף,"  )Sandyריקעין סענדי (האון איז געװען א פירער אין אזױ פילע הינזיכטן פ) Cuomo( קואמא גאװערנאר"

 RoAnn( קאמישאנער ר(ען דעסטיטאָ ) Office of General Services(ון אלגעמײנע סערװיסעס אפיס פ האט געזאגט

Destito מיר זענען צופרידן אז מיר האבן געקענט ניצן סטעיט אפיס געבײדעס אלס א זאמלונג פונקט פאר די"  .(

האבן געװאלט מנדב צו זײן  װאספילצאליגע סטעיט באאמטע און קאמיוניטי מעמבערס דורכאױס דעם סטעיט 

 רלױרן אינעם שטורעם."פא עסלאבן װעלכע הא פאר פאמיליעסהאלידעי סעזאן  עםדצו פארגרינגערן שפילצײג כדי 
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ילצײג װעלכע זײ האבן שפ 40,000געשטעלט אהער שפילצײג אינדוסטריע פונדאציעי דט נדבות האאלע פון די 

שפילצײג זענען  8,000ן.  איבער ארגאניזאציעס איבער דעם געטראפענעם דאונסטעיט רעגיא פארעטײלט אױסג

) און דורך Carnegie Hallל (הא רנעגיאון קא PSE&G), Sears), סיערס (Walmartרט (רן דורך װאלמאמנדב געװא

סטעיט אפיס געבײדעס און די ניו יארק סטעיט דעמאקראטישע אין  דרײװ שפילצײג NY Gives 'סגאװערנארדעם 

$, 100איז װערט דערפון ס יעדע אײנע גי,ט קארדס װא 50 מנדב געװען Toys-R-Usבן קאמיטי.  אין צוגאב הא

אין ניו לן פארשידענע לאקא ערט װערן קײן$.  די דאזיגע נדבות װעלן געליפ5,000ון סך־הכל'דיגע נדבה פ פאר א

 עטײלט צו װערן.  אױסג) Long Islandנג אײלענד (יארק סיטי און לא

 

מיט לן און שפי שפילצײגון טײלן די פרײד פמיטרידן צו קענען איז צופ שפילצײג אינדוסטריע פונדאציע"די 

), עקזעקיוטיװ Jean Butlerטלער (האט געזאגט דזשין בא" מיוניטי,אין אונזער קא נדע קינדערנױטבאדערפ

שפילצײג מעריקע , דער פילאנטראפישער ארעם פון די צפון אשפילצײג אינדוסטריע פונדאציער, דירעקטא

, און אונזער האפענונג )Sandyן סענדי (ריקעיהאון .  "פילע לאקאלע קאמיוניטיס ערהױלן זיך נאכאלץ פאינדוסטריע

ון גטעגליכע לעבנס אװעלן העלפן צוריקצושטעלן א ביסל נארמאליטעט אין זײערע טא שפילצײגזיגע איז אז די דא

 ."ליכטיגעריסל א ב האלידעיסהעלפן מאכן די 

 

צופרידן זיך אנצושליסן  איזPSEG Long Island ט געזאגט, "װיצע פרעזידענט, הא Dave Daly,( PSE&Gדעיװ דעילי (

און  –מיליעס פאר פא א ביסל ליכטיגער ןעי סעזאלידעם האנשטרענגונג צו העלפן מאכן דאין די דאזיגע א

 גאװערנארמיר לױבן   .)Sandyריקעין סענדי (האון שפירן נאכאלץ דעם אימפעקט פס װא –זונדערס קינדער בא

 ."קאמפײןזיגע דאאון זײן סטעף פאר ארגאניזירן די  )Cuomo( קואמא

 

אט געזאגט, , הSears Holdingsון פרעזידענט און פיציר ), שעף עקזעקיוטיװ אפLou D’Ambrosio( מבראזיאלו ד'א

צײט פונעם יאר טראכטן מיר איבער די פאמיליעס, און בפרט די קינדער, װאס זענען  באזונדערע"במשך די דאזיגע 

ע ילכדי די פ.  מיר זענען צופרידן מנדב צו זײן שפילצײג )Sandyי (ריקעין סענדהאון שװערסט געטראפן געװארן פ

פולקאם בלײבט  Sears.  זאלן האבן א ביסל האלידעי פרײד און שמײכלען רןקינדער װאס זענען געטראפן געװא

װערע פעריאדע פון ערהױלונג.  זיגע שפארפליכטעט צו העלפן אונזערע קאמיוניטיס און קאסטומערס במשך די דא

 ." עטיװדי דאזיגע איניציא ירןאנפר פא )Cuomo( קואמא גאװערנארן ענקר באדאמי

 

לײבן אין אונזערע הערצער און קעפ, בפרט ב )Sandyסענדי ( פוןרן געװאעקטירט "יענע פאמיליעס װאס זענען אפ

.  "אין Walmartון ), סיניאר װיצע פרעזידענט פJulie Murphyי (במשך די האלידעיס," האט געזאגט דזשולי מױרפ

Walmart די ערהױלונג אנשטרענגונג און האפן אז די דאזיגע ן העלפמיטצוכדי ן אונזער חלק װעלן מיר װײטער טא

 גאװערנארנקען מיר באדא רטיגע קינדער. אטױזנט  נדבה פון שפילצײג װעט ברענגען א ביסל פרײד צו איבער א

 און שעצן די מעגליכקײט צו געבן אזיגע צײט דא פאר זײן אנגײענדע פירערשאפט במשך די )Cuomo( קואמא

  נט."הילפיגע האבײ
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