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 2012, 28מבער דעצע רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

) און מאלױ CHRISTIE, קריסטי ()CUOMO( קואמא גאװערנארון בשותפות'דיגע סטעיטמענט פ

)MALLOY( סענדיר הױז פון רעפרעזענטאטן איבער ) פאSANDYעיד פעקעדזש ( 

 

 קואמארס ענדרו עם. גאװערנאבן הא ) עיד פעקעדזשSandy( סענדיון דעם נאך דעם סענאט'ס באשטעטיגונג פ

)Andrew M. Cuomo) קריס קריסטי ,(Chris Christie (און דענעל מא) לױDannel Malloy ( געשיקט דעם פאגנדן

 ן: ונעם הױז פון רעפרעזענטאטבריף צו יעדן מעמבער פ

 

 2012, 28מבער דעצע

 ליבער מעמבער פון קאנגרעס׃

 

, טוען מיר 2012ון די פארבליבענע ביזנעס פ ערלעדיגןן, די.סי כדי צו בשעת איר קומט צוריק קײן װאשינגטא

װאס זענען צעשטערט  אר די סטעיטסעקעדזש פפינאליזירן די פעדעראלע עיד פנגען אײער הילף בײם פארלא

ס איז פעקעדזש װא ברײטעא  ארױסגעשטעלט האט פרעזידענט אבאמא).  Sandy( סענדי יןרן דורך האריקעגעװא

ט און, אױב עס װעט באשטעטיגט װערן דורך דעם הױז, װעט צושטעלן די דורך דעם סענארן שטעטיגט געװאבא

האבן ן נעײם אײגנטימערס אין אונזערע רעגיאקריטישע שטיצע װאס הונדערטער טױזנטער קלײנע ביזנעסער און ה

 טן צוריק.  צװײ מאנאסירט מיט כמעט זינט דער שטורעם האט פאדעראױף געװארט 

 

פאלק זענען  אונזערון װען אימער א קריזיס אדער נאטירליכע דיזאסטער האט באטראפן סײ װעלכע טײל פ

און  אױסגעשפראכןל געװען די מערסט פון אפעקטירטע רעגיאנען אלעמא סאױסגעװעלטע פארשטײער

כדי אהערצושטעלן שטארק נױטיגע ן זײער חוב און שטימען עס צו טאלעגזײערע קא , בעטנדיגײגענדאיבערצ

גרײט ל געװען ס זענען אלעמאון אונזערע דרײ סטעיטפלע שטיצע.  די קאנגרעסיאנאלע דעלעגאציעס פעדערא

װען  –עריקע מפון א ס איז דער עצםצוצושטעלן קריטישע שטימען פאר די דאזיגע עיד פעקעדזשעס װײל דא

 נט.צו געבן א בײהילפיגע הא אחריותנעמען מיר אױף זיך די ון אונז איז אין נױט פעמעצער 

 

 סענדייעדעס מאל װען עס איז געװען א שטורעם אדער דיזאסטער אפילו נאנט צו די גרײס און פארנעם פון 

)Sandyעם רעגיאן פונעם לאנד, האט דאס הױז באשטעטיגט ביליאנען פון דאלערס אין ), אפגעזען פונ

באזונדערע סופלעמענטאל פאנדינג  35אלס טײל פון  $1989 ביליאן בסך הכל זינט 290 –סופלעמענטאלע עיד 

 בילס.  

 

זיגע עיד דאן באשטעטיגן די עטיגונג װעשנעלע הילף יעצט.  סײ װעלכע פארשפנגען די זעלבע מיר טוען פארלא

בנוגע ליסי ראלע פאעדעטױש אין פ זײן פרעצעדענטלאז אין לעצטערע געשיכטע און װאלט סיגנאליזירן אװאלט 

 .דיזאסטער אסיסטענס

 



Yiddish 

וענסי און טן אײער קאנסטיט באטראפשטורעם הא ׃ אױב דעראיזדן אײנעם מעמבער פון דעם הױז גע צו יעדי פרא

 ןאס הױז האט געטאז דאגט װאלט איר געזא ,ט צעשטערט אונזערע) האSandy( סענדיזױ װי אעס צעשטערט 

לט רט געװארן, װאניאילטן רוהײמען און ביזנעסער װא קאנסטיטוענט'ס עון אײערגענוג?  אױב צענדליגע טױזנטער פ

אסירן אנדעם װאס דאס הױז זאל נעמען סײ װעלכע האנדלונג פזאלן חדשים אז  טזגעלאלט איר װאאיר געשװיגן?  

 ן?העלפצו 

 

קײן און עס איז נישטא פערטײאישע שטײגער -אױף א צװײעקעדזש ע עיד פזיגדי דא שטעטיגטדער סענאט האט בא

דעם דאזיגן סוף װאך צו  קומט זיך צונױףהױז  בשעת דאסן די זעלבע.  הױז זאל נישט טא ססיבה פארװאס דא

עקטירן יעדן רעגיאן פון אונזער פס אגעדענקט אז דיזאסטער ,"פיסקעל קליף"רמײדן די העלפן דאס פאלק פא

 ון קריזיס.  אין צײטן פן אינאײנעם עלק שטײאון אז מיר אלס א פאלק פא

 

 ר די עיד. פאאײער שטיצע מיר בעטן בכל לשון של בקשה 

 

  אײערע

 

 

  )Andrew M. Cuomoגאװערנאר ענדרו עם. קואמא (

  )Chris Christieגאװערנאר קריס קריסטי (

 )Dannel P. Malloyמאלױ (י. פגאװערנאר דענעל 
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