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פאר קאונטי ) SUFFOLK$ מיליאניגע אנטשעדיגונג צו סאפאלק (4מעלדט א ) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 ) קאסטןSANDYסופערשטורעם סענדי (
 

) Sandyבאשטעטיגטע פובליק אסיסטענס פאנדן פאר סופערשטורעם סענדי (- פעדעראל װענדט גאװערנאר

 זײטיגונג און אױפרױמען קאסטןרג באברוכװא

 

ט צוגעשטעלט הא הײנט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

אלס א  ר ברוכװארג באזײטיגונג קאסטןכדי עס צו אנטשעדיגן פא) קאונטי Suffolkסאפאלק (ר מיליאן פא $4,023,035

ליטן שװער געשעדיגטע בײמער האט גע ) קאונטיSuffolkסאפאלק ( ).Sandyסענדי (סופערשטורעם ון רעזולטאט פ

פון ברוכװארג אױף קאונטי װעגן, קוביק יארד  348,372זט בערך ן, װאס האבן איבערגעלאונגעאון אנדערע פלאנצ

דארף  קאמבינירןדי קאונטי האט רעאגירט דורך  ער.ובליק ערטון װעגן, פארקס און אנדערע פרעכט פ

געװארן פאר  קאנטראקטן זענען געניצט מענט און אײניגע אױסערליכע קאנטראקטן.יפנגעשטעלטע, עקװײא

אפפאל  אין אןרג ירן ברוכװאבערפריײטיגונג און אזרג, באזײטיגן בײמער, מיסט און לאנדשאפט בארױמען ברוכװאאױפ

  פלאץ.
 

װעג און  אױפ'ןן װירקונג איז געװען צעשטערנד פאר יעדע קאמיוניטי װאס ער האט געטראפ )Sandyסענדי'ס (

װארג איבער די שטורעם ברוכ נדיגזאיבערלאדן, ע שאזפרעצעדענטלא אבסארבירטט הא ) קאונטיSuffolkסאפאלק (

סאפאלק ט , האמיוניטיסאנדערע ק"גלײך װי אזױפיל א .געזאגט )Cuomo( קואמא גאװערנארהאט גאנצע קאונטי," 

)Suffolkן חדשים נאכדעם צו טאר ן פאס זײ זעצגן אומגעהױערע סכומים פון ברוכװארג, װאזײטיגעמוזט בא ) קאונטי

די דאזיגע אנטשעדיגונג,  װאס דער שטורעם האט דורכגעריסן דורך זײנע דערפער, שטעטלעך און שטעט.

און אנדערע געטראפענע  ) קאונטיSuffolkסאפאלק (ס ורכ'ן סטעיט, איז אײנע פון פילע אנדערע װאבאשטעטיגט ד

נדן װענדן די דאזיגע פאז איך קען איך בין זײער צופרידן א טן פון די פעדעראלע רעגירונג.לקאמיוניטיס װעלן ערהא

ציע און ערהױלונג װראגעמײנע רעסטאזײער אלמיט  אנצוגײןן העלפאון זײ  ) קאונטיSuffolkסאפאלק (צוריק צו 

  נשטרענגונג."א
 

ון , "די װירקונג פהאט געזאגט) Steve Belloneעקזעקיוטיװ סטיװ בעלאון ( )Suffolk Countyסאפאלק קאונטי (

, איבערלאזנדיג הונדערטער ) קאונטיSuffolkסאפאלק (ירט דורכאױס האט מען געשפ )Sandyסענדי (סופערשטורעם 

 מיט אונזאיז געװען ) Cuomo( קואמא גאװערנאר איבער װעגן און פובליק און פריװאטע אײגנטום. טױזנטער בײמער

װענדן די דאזיגע קריטיש װיכטיגע ר שטורעם פראצעס און איך דאנק אים װידער פא- סטדעם שװערן פא דורכאױס

 ."נסקאסטונטי'ס אנטשעדיגונג פאנדן צו אונזער קא
 

לע געװען שאקירט דורך דעם סכום פון , "מיר זענען א) האט געזאגטKenneth LaValleל (ר קענעט לאװאסענאטא

 קאונטי, שטעטלעך און דערפער.ר אונזער האט אנגעמאכט פא )Sandyסענדי (סופערשטורעם ס שאדענעס װא

ן בײם העלפר נוצבא רגאזײן  ,רױמעןפאר אױפס װערט צעטײלט װא ,הילף FEMAן מער, װעט די בשעת מען דארף טא

  כט."װערי ארבעט װאס װערט געמאט די גרױסע רעקאמי
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גע יזאיך בין דאנקבאר אז די קאונטי ערהאלט די דא) האט געזאגט, "Carl Marcellinoסענאטאר קארל מארסעלינא (

ך טראגן די לאסט פון די קאסטן נאלן נישט שטײער צאלער זא )Suffolkסאפאלק (ז קריטישע פאנדן, פארזיכערנדיג א

וריק ר זיך צו ערהױלן און צדאס איז א װיכטיגער שריט בשעת מיר זעצן פא .)Sandyסענדי (ם סופערשטורע

 צובױען."אױפ

 

סענדי סופערשטורעם  ) האט געזאגט, ".Charles J. Fuschillo, Jr( דזשוניארסענאטאר טשארלז דזשעי. 'ושילא, 

)Sandy( דענעס דורכאױסיגע צעשטערונג און שאלדאנגעמאכט געװאט הא ) סאפאלקSuffolkדי קאונטי  .) קאונטי

נהײבן זיך ערהױלן די קאמיוניטיס זאלן קענען ארג כצו באזײטיגן שטורעם ברוכװאהיבשע רעסורסן  געשפענדעטט הא

 ) קאונטיSuffolkסאפאלק (צוריק צו  אנטשעדיגונג פאנדןזיגע דעליװערן די דא משנעלסטן.װי א און צוריק אױפצובױען

 נשטרענגונגען."ע רעסטאװראציע אנגײענדן גאר נױטיגע שטיצע פאר אירע אװעט העלפן צושטעל

 

רטײאישע פא- ט'ס צװײ, קא־פארזיצער פון דעם ניו יארק סטעיט סענא)Malcolm Smith( סמיט מאלקאלםסענאטאר 

 New York State Senate's Bipartisan Task Force on Hurricaneערהױלונג (סענדי האריקעין איבער טעסק 'ארס 

Sandy Recovery,( " ,ך אין די טעג נאהאט געזאגט) סענדיSandy( ט , האסירטהאט נארװאס פא) סאפאלקSuffolk (

 אין לאקאלע קאמיוניטיס. נשטרענגונגעןאנגעװאנדן אומגעהױערע רעסורסן אױף אױפרױמען און פארריכטן א קאונטי

דעריבער טוען  נגען.ון יענע שנעלע אינװעסטירוװערט פ טוען מיר אנערקענען דיל אױפ'ן פעדעראלע און סטעיט שטאפ

 ונטי רעגירונגען." קאמפענסירן קאס איז אין אונזערע כוחות כדי צו מיר אלעס װא

 

גט, ) האט געזאAndrea Stewart-Cousinsזינז (סענאט דעמאקראטישע קאנפערענץ פירער אנדרעא סטיוארט־קא

דעם סטעיט קומען מיר ן ו יארקערס איז דאס אז װען דיזאסטערס טרעפאלס נירקקײטן רױסע שטאון אוזער גפ "אײנע

 קואמא גאװערנאראיך לױב  ן אונזערע שכנים זיך צו ערהױלן און צוריק אױפצובױען.העלפאון זאמען לע צוזיך א

)Cuomo( א רעזולטאט  לספאר זײן פירערשאפט און איבערגעגעבנקײט צו אלע ניו יארקערס װעלכע האבן געליטן א

ר און פאר פארזיכערן אז די דאזיגע אנטשעדיגונג זאל צוגעשטעלט װערן פא )Sandyסענדי (סופערשטורעם ון פ

 הכללזאמען און ארבעטן לטובת ז װען מיר קומען זיך צור געזען אבן מיאלס א סטעיט הא .) קאונטיSuffolkסאפאלק (

ר און זענען בעסעאױף ר מיר בױען זיך שטערקער נא ריק אױף,צור נאך אזעלכע דיזאסטערס, בױען מיר זיך נישט נא

 ט." צוגעגרײט צו די צוקונפ

 

די ארױסגעבונג פון די דאזיגע פאנדן איז א גוטע בשורה ) האט געזאגט, "Lee M. Zeldin(לי עם. זעלדין סענאטאר 

פאליטעטן האט פאסירט האבן אונזערע מוניצי )Sandyסענדי (ס נאכדעם װא .) קאונטיSuffolkסאפאלק (ר פא

, לןבײמער און געפערליכע מאטעריא לענעצײט־אינטענסיװע אױפגאבע פון באזײטיגן געפאנגעהױבן די ברײטע און א

שע און טיאונטי, שטעס זענען געװען מאסיװע אױפרױמען קאסטן פאר קא רטליכקײטן.צװישן פילע אנדערע פאראנטװא

קײן ן א לערסערע לאסט פאר לאקאלע שטײער צאאפילו א גרעבן געקענט װערן װאס האערישע בודזשעטן דערפ

צו נשטרענגונג ערפאלגרײכע א )Cuomo( קואמא'ס גאװערנאר פארר ס דאנקבאזונדעראיך בין בא ס.נגרעהילף פון קא

בשעת מיר זעצן װיכטיג סזיגע הילף איז לעבנדי דא ט און דעם װײסן הױז.פירערשאפלע קאנגרעסיאנא באאײנפלוסן

 ר זיך צו ערהױלן."פא

 

איז  )Sandyסענדי (ון די באזײטיגונג פון ברוכװארג איבערגעלאזט פ) האט געזאגט, "Phil Boyle( בױל 'ילסענאטאר 

מאסיװע דערט , װאס האט געפאונעם ציבורפר די זיכערהײט און געזונט נדע אונטערנעמונג פאגעװען ( דרינג

ארױסגעבונג פון  גאװערנאר'סדיר די לאפאאיך  קאמבינירטע אנשטרענגונגען פון לעיבאר און עקװיפמענט.

איך בן און אױסגא רטעטעפאר די דאזיגע אומערװא ) קאונטיSuffolkסאפאלק (נטשעדיגן נדן כדי צו אלע פאפעדערא

 ן."נגען גײען אנשטרענגורױמען ארזעצן צו קומען בשעת די אױפבין צופרידן אז די דאזיגע פאנדן װעלן פא
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זענען קריטיש װיכטיג פאר אונזער  די דאזיגע פאנדן) האט געזאגט, "Bob Sweeneyבאב סװיני ( מעמבעראסעמבלי 

 הײמען און ביזנעסער.בױענדיג זײערע , צוריק אױפר זיך צו ערהױלןקאמיוניטי בשעת לאקאלע פאמיליעס זעצן פא

קומען די בײצואנשטרענגונגען אונזערע לאקאלע רעגירונגען זענען געװען א פונדאמענטאלער שותף אין די דאזיגע 

 זיגעדי דא דאזיגע צעשטערונג און באשיצן אונזער קאמיוניטי קעגן שאדן פון צוקונפטיגע נאטירליכע דיזאסטערס.

 נשטרענגונגען."אדי  בײן אנטשעדיגונג װעט העלפ

 

אונזערע  ך דעם שטורעם זענעןנא) האט געזאגט, "Steve Englebright( סטיװ ענגעלברײטמעמבער אסעמבלי 

לע אונזערע לאקא געװאלדיגע אױפגאבע פון באזײטיגן ברוכװארג.דענעס און די אױנער געבליבן מיט גרױסע שאאײװ

זענען קריטיש די דאזיגע פאנדן  .סכומיםגרױסע  געשפענדעטבער האבן אצו העלפן,  זיך געאײלט ען האבןרעגירונג

ױן שװער געטראפענע אײגנטום ש אריבערגעלײגט װערן אױףנישט זאלן סטן קא דיאט ז זיכערן ארװיכטיג כדי צו פא

װאס  ) קאונטיSuffolkסאפאלק (ר יענע אין איך װאלט געװאלט אױסדריקן מײן דאנקבארקײט פא .לערשטײער צא

כן די דאזיגע פאר מא )Cuomo( קואמא גאװערנארפאר און  )Sandyסענדי (סופערשטורעם גירט אױף ה*בן רעא

  ונעם שטורעם."פכװײען פון די נא װעריזײער רעקא איןו העלפן מיוניטיס כדי צאונזערע קאעװעילעבל פאר  פאנדן

 

האט אנגעמאכט  )Sandyסענדי (סופערשטורעם ) האט געזאגט, "Fred Thiele( טיל רעדפמעמבער אסעמבלי 

סוף כל ר קענען ז מיאיך בין צופרידן א מיוניטי.קא ) קאונטיSuffolkסאפאלק (די  פאר ענעסדאומבאשרײבליכע שא

 צובױען."רענגונגען זיך צוריק אױפנשטאין אונזערע אן העלפס װעט אונז סוף צושטעלן נױטיגע פינאנציעלע רעליף װא

 

 ון אונזערע הײם און ביזנער אײגנטימעראזױפיל פ) האט געזאגט, "Phil Ramos( סרעימא ילפמעמבער אסעמבלי 

די דאזיגע  בױען.ריק אױפרג און זיך צובאזײטיגן ברוכװא פון די שװערע קאסטןשױן  טראגן װאס הארעװען שװער

ז אױפצושטעלן אונזער קאמיוניטי און צו פארזיכערן אנשטרענגונגען אאנגײענדע ר אונזערע זענען װיכטיג פא פאנדן

צוליב  געשטעלט אין א געפארלע רעגירונגען זענען נישט רװיסעס צוגעשטעלט דורך אונזערע לאקאקריטישע סע

 ונעם שטורעם."ט פרעזולטא אלס אסטן ע קאגעזעענפארױסאומ

 

ר נױטיג און װעט גאעיד איז זיגע די דא) האט געזאגט, "Michael Fitzpatrick( טריקצפאטיפ מײקלמעמבער אסעמבלי 

זעצט פאר זיך צו ערהױלן פון די צעשטערנדע  ) קאונטיSuffolkסאפאלק (בשעת װערן געװיס גוט אױסגעניצט 

ע קריטישע זיגהילף צו פארזיכערן אז די דא גאװערנאר'סץ דעם איך שא .)Sandyסענדי (סופערשטורעם ן ונאכװײען פ

 ."ען אנשטרענגונגען גײען אןרױמצו מאכן אז אױפלן צעטײלט װערן כדי זיכער זאלע פאנדן פעדערא

 

) Long Islandאײלענד ( פלאגענישן װאס לאנגלע אך די נא) האט געזאגט, "Andrew Raia( ראיא ענדרו מאןאסעמבלי

היבשע רעליף  איז גוט סוף כל סוף צו זען, )Sandyסענדי (סופערשטורעם ך נאנען אױסגעשטא ױנער זענעןאנװאײ

ליטישע פאר ארבעטן אזױ שװער צו קעמפן דורך די פא גאװערנארדיר דעם איך אפלא װאס קומט פון װאשינגטאן.

 ) קאונטיSuffolkסאפאלק (פאר  ברענגעןל כדי צו לע שטאפפארטײאישקײט װאס עקזיסטירט אױפ'ן פעדערא- צװײ

 נג."פאנגט זיך דערין זינט דעם אבן גענױטירעליף װאס זײ האמיליעס דעם פא

 

) Kingן קינג (און קאנגרעסמא )Cuomo( קואמא גאװערנאראיך לױב ) האט געזאגט, "Al Graf( גראף אל אןאסעמבלימ

) דורך פארזיכערן פאנדן אױפצורױמען Long Islandלאנג אײלענד (ון ן פר איבערגעגעבנקײט צו די מענטשר זײעפא

ן כדי צו איך בין זיכער אז זײ זעצן פאר צו קעמפ .)Sandyסענדי (סופערשטורעם ון דעם ברוכװארג איבערגעלאזט פ

כן די פארמא וכדי צ זענען נױטיגס װאדי פאנדן  סזונדערפאר לינדערונג; באעלן זיך אױס פרזיכערן די פאנדן װאס אפ

 אױף אונזערע מעינלענד ברעג ליניעס." פארשאפן כאאסס װא )Fire Islandפײער אײלענד (לעכער אױף 

 

דאזיגע אנטשעדיגונג איז קריטיש די ) האט געזאגט, "Edward Hennessey( הענעסי רדעדװאמעמבער אסעמבלי 

ון די גאנצע קאסט פון אױפרױמען פ טראגןשט לן ניזא לערשטײער צא ) קאונטיSuffolkסאפאלק (ז בײם פארזיכערן א



 

Yiddish 

זאלן מיוניטיס איך װעל פארזעצן צו קעמפן כדי צו פארזיכערן אז אונזערע קא .)Sandyסענדי (סופערשטורעם 

 צובױען."סיסטענס װאס איז נױטיג כדי זיך פולקאם ערהױלן און צוריק אױפל אערהאלטן די סטעיט און פעדערא

 

די דאזיגע פיר מיליאן דאלארן איז א ) האט געזאגט, "Andrew Garbarino( רבארינאגא ענדרומעמבער אסעמבלי 

װאס עס האט געשפענדעט ר די געלטער פא ) קאונטיSuffolkסאפאלק ( ענסירןקאמפנג צו װאונדערבארער אנפא

ז צו מאכן א כדי זיכער גאװערנארן 'רבעטן מיטאיך קוק ארױס צו א .)Sandyסענדי (סופערשטורעם  נאךאױפרױמנדיג 

 .")Sandyסענדי (ר ריק צו זײן צושטאנד װי עס איז געװען פאל צוזא )Long Islandלאנג אײלענד (

 

אונזער קאמיוניטי האט געװיזן א דױערהאפטיגע ) האט געזאגט, "Chad Lupinacci( טשילופינא דטשא מאןאסעמבלי

דורך אונזערע לאקאלע אגענטורן, רעליף  די אנשטרענגונגען געטאן .)Sandyסענדי (סופערשטורעם ך גײסט נא

אײנגוס פון הילף װעט נטיגע הײ ערד ר מערקװירדיג.ען און בלײבן גאױנער זענען געװאציעס און אײנװארגאניזא

עצן די רעקאװערי פראצעס בשעת מיר ארבעטן צוריקצושטעלן א פולקאמע געפיל רצוזערלױבן אונזער קאמיוניטי פא

ע אונזערע פעדעראלע רעפרעזענטאנטן לאון א )Cuomo( קואמא גאװערנארנקען באדאאיך װיל  פון נארמאליטעט.

 ון נױט."ארקע שטיצע אין אונזער צײט פנשטרענגונגען און שטפאר זײערע א

 

טיגע דע און ערװארטעטע צוקונפנגײעננדן זענען טײל פון אלע פאנג פון די דאזיגע פעדערארױסגעבודי א

 עקטירטע מוניציפאליטעטן.אפר די לן פאדמיניסטרירן און צאװעט א נטשעדיגונגען װאס דער סטעיטא

ס רעכענען ארײן קאנסטראקשאן און ע פרױעקטן װארײ װערן אנטשעדיגט באזירט אױף א מוניציפאליטעטן

ציעס, אינספעקציעס און אקטיװאציעס, עװאקוא EOCזײטיגונג, צונגען ברוכװארג באנ, זאמד און פלאדעמאלישאן

) STEPשעלטערינג און טעמפארערי עסענשאל פאוער (און די  ,ציעפארריכטונגען און רעסטאװרא ITעמערדזשענסי 

ליכטעט די פארפ FEMAלונגען בשעת צא זיגע אנטשעדיגונגדער סטעיט װעט פארזעצן צו מאכן די דא ם.פראגרא

 פאנדן.
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