
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/10/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

אנאנסירן באשטעטיגונג פאר נעסאוי קאונטי׳ס צוגאב צו פעדעראלע    FEMAגאווערנער האקול און 
דיזעסטער דעקלעראציע נאכפאלגנדיג די שאדנס אנגעברענגט דורך די איבערבלייבענישן פון  

 האריקעין ׳איידע׳  

  

בראנקס, קווינס, קינגס, ריטשמאנד, וועסטשעסטער, און ניו יארק קאונטיס אויך בארעכטיגט פאר 
 פעדעראלע דיזעסטער הילף  

  
פעדעראלע דעקלעראציע גיבט פינאנציעלע פארלייכטערונג פאר ארטיגע רעגירונגען און ניו  

יארקערס אפעקטירט דורך פארפלייצונגען, אריינגערעכנט איינציגווייזע און פובליק הילף פאר די  
 וועלכע ערהוילן זיך פון האריקעין ׳איידע׳  

  
אינשור׳טע פאמיליעס, וועלן  -יינגערעכנט אומניו יארקערס ארויסגעזעצט פון זייערע היימען, אר

קענען באקומען געלטער פאר האוזינג הילף, ווי אויך קריזיס קאונסלינג, אנעמפלוימענט הילף,  
   היים פארריכטונגען, און לעגאלע סערוויסעס

  
( האבן FEMAגאווערנער קעטי האקול און דער פעדעראלער עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטור )

ינט אנאנסירט אז נעסאוי קאונטי איז באוויליגט געווארן פאר א ׳מעידזשאד דיזעסטער׳ דעקלעראציע  הי
וועלכס וועט גיבן פעדעראלע פינאנציעלע פארלייכטערונג, און ליפערן איינציגווייזע און פובליק הילף פאר  

פארבינדענע  -ערע שטורעםבארעכטיגטע ניו יארקערס וועלכע ערהוילן זיך פון די פארפלייצונגען און אנד
 שאדנס אנגעברענגט דורך די איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳.  

  
נאך קאונטיס באשטעטיגט פאר פעדעראלע איינציגווייזע און פובליק הילף רעכענען אריין בראנקס,  

בלויז פאר ניו יארק קאונטי איז איצט אריינגערעכנט  קווינס, קינגס, ריטשמאנד, און וועסטשעסטער.
גאווערנער האקול און דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס   פובליק הילף. 

זעצן פאר ווייטער צו ארבעטן מיט פעדעראלע, סטעיט, און ארטיגע מיטארבעטער צו פארזיכערן אז ניו  
די חורבנות אלס תוצאה פון  יארקערס באקומען די רעסורסן און הילף זיך צו פולקאם ערהוילן פון

 האריקעין ׳איידע׳.  
  

אינשור׳טע  -ניו יארקערס וואס זענען ארויסגעזעצט געווארן פון זייערע היימען, אריינגערעכנט אומ
פאמיליעס, וועלן קענען באקומען געלטער פאר האוזינג הילף, ווי אויך קריזיס קאונסלינג,  

 און לעגאלע סערוויסעס.  אנעמפלוימענט הילף, היים פארריכטונגען,
  
נעסאוי קאונטי פאמיליעס און קאמיוניטיס זענען דערשלאגן געווארן עקסטער שווער דורך די "

אפשאצונג טיעמס -ארבעטנדע שאדנס-איבערבלייבענישן פון ׳איידע׳, און איך וויל אויסלויבן די שווער
  "אקומען פון פעדעראלע דיזעסטער הילף,אויפ׳ן פלאץ וועלכע גיבן אינפארמאציע צו זיכער מאכן דאס ב

אדמיניסטראטאר דיענע   FEMAאיך דאנק פרעזידענט ביידען און "  האט גאווערנער האקול געזאגט.



פון די חורבנות   קריסוועל פאר זייער אנגייענדע שטיצע אויף ארויסצוהעלפן ניו יארקער זיך צו ערהוילן
   "פון די אנפלייצונגען.

  
איך האב שווער געקעמפט אויף צו  "  קזעקיוטיוו לאורע קוראן האט געזאגט,נעסאוי קאונטי ע

׳ס דיזעסטער דעקלעראציע, ווייל צופיל  FEMAפארזיכערן אז נעסאוי איז געווארן אריינגערעכנט אין  
פאמיליעס אין אונזער קאונטי מאכן מיט שווערע ליידנס. איך דאנק גאווערנער קעטי האקול פאר איר  

אויסערגעווענליכע באמיאונגען און פירערשאפט אין לויף פון די צייט, אינאיינעם מיט אלע אונזערע 
בעט שטארק פון יעדער וואס איז באטראפן געווארן מיטארבעטער אויף דער פעדעראלער שטאפל. איך 
׳ס וועבזייטל און אנהייבן דער אפליקאציע  FEMAדורך די איבערבלייבענישן פון ׳איידע׳ זאלן באזוכן 

   "פראצעס ווי פריער.
  

א ׳מעידזשאד דיזעסטער׳ דעקלעראציע ערמעגליכט פינאנציעלע הילף פון דער פעדעראלער רעגירונג  
פאר ארטיגע קאמיוניטיס און אינדיווידיועלע ניו יארקערס פארצוזעצן זייער ערהוילונג. הילף נעמט אריין 

פובליק געביידעס  מיטלען, אפפאל אוועקפירן, און פארריכטונגען צו -געלטער פאר עמערדזשענסי אפהיט
און אינפראסטרוקטור, ווי אויך דירעקט שטיצע פאר יחידים און היים אייגנטימער. ניו יארקערס קענען  

אינשור׳ירטע  -אינשור׳ירטע אדער אונטער- מעגליך אויך באקומען געלטער פאר אנדערע נישט
דער ערזעצונג פון  געברענגטע אויסגאבן און ערנסט באדערפענישן, ווי פארריכטונגען א-דיזעסטער

פערזענליכע פארמעגנס אדער געלטער פאר זיך אריבערציען אדער סטָארעדזש, אדער מעדיקעל,  
קעיר. היים אייגנטימער און דינגער זאלן מאכן יעדע באמיאונג צו דאקומענטירן  -דענטאל, אדער טשיילד

 זייערע פארלוסטן.  
  

צו באקומען פינאנצירונג. הילף קען   FEMAט מיט באוויליגטע היים אייגנטימער וועלן ארבעטן דירעק
וועי פארריכטונגען, קריזיס -ארייננעמען פינאנצירונג פאר צייטווייליגע האוזינג יוניטס, האוזינג און דרייוו

 קאונסלינג, אנעמפלוימענט הילף, און לעגאלע סערוויסעס.  
  

עמערדזשענסי סערוויסעס האט דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פאר היימלאנד סעקיוריטי און 
ארויסגעשטעלט ספעציאליסטן אפצושאצן די שאדנס אויף זיך צו קענען אנווענדן פאר פעדעראלע  

און לאקאלע מיטארבעטער   FEMAדיזעסטער הילף. דער סטעיט בלייבט אין כסדר׳דיגע קאנטאקט מיט 
דער פעדעראלער זייט  דורכאויס דעם פראצעס צו דרוקן פאר א פארשנעלערטע איבערזיכט אויף 

 איינמאל די פרעלימינארע שאדן אפשאצונגען וועלן געפערטיגט ווערן.  
  

 140סטעיט און פעדעראלע עקספערטן האבן אפגעשאצט אז דער שטורעם האט אנגעברענגט איבער 
טן  היימען געלי 2,900מיליאן דאלער אין שאדנס צו פובליק אינפראסטרוקטור און פראפערטי און מער ווי 

 שאדנס.  
  

׳ס פובליק FEMAפינאנצירונג צו שטיצן דאס אויפריכטן פון פובליק אינפראסטרוקטור וועט קומען דורך 
הילף פראגראם, וועלכס גיבט צוריקצאל פאר ארטיגע רעגירונגען נאך א דיזעסטער איז דערקלערט  

דזשענסי אפהיט מאסנאמען,  עס פרעזידענט פאר אקטיוויטעטן ווי אפפאל אוועקפירן, עמער- דורך דער יו
באזיצטע אינפראסטרוקטור וואס איז געשעדיגט געווארן, -פארריכטן און איבערבויען פובליק

אריינגענומען ראודס, סקולס, ברידזשעס, פארקס, שפיטעלער, פאליציי סטאנציעס, פייער סטאנציעס,  
 ק איינריכטונגען.  אפפאל באהאנדלונגס פאציליטעטן און אנדערע פובלי- וואסער און וואסער

  
צענטער פאר   אנאנסירט דאס אנהייבן פון א נייע אנליין רעסורסגאווערנער האקול האט פריער 

דער צענטער גיבט אינפארמאציע אויף וועלכע  .ny.gov/idaאפעקטירטע ניו יארקערס, צו געפונען אויף 
  ערטער און צוטריט צו עסנווארג.-ערוויסעס ווי שיץהילף פראגראמען זענען פארהאן און וואו צו געפונען ס

די אינפארמאציע אויף דער וועבזייטל וועט ווערן דערפרישט אזוי ווי מער רעסורסן פאר ניו יארקערס  

https://www.governor.ny.gov/news/following-visits-communities-impacted-ida-flooding-governor-hochul-signs-request-expedited
https://www.governor.ny.gov/news/following-visits-communities-impacted-ida-flooding-governor-hochul-signs-request-expedited
https://www.governor.ny.gov/news/following-visits-communities-impacted-ida-flooding-governor-hochul-signs-request-expedited
https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources


אין צוגאב טוט זיך דער סטעיט אנצושליסן מיט ניו יארק סיטי צו שטיצן ערהוילונג   ווערן אהערגעשטעלט. 
ע ברענגען אריין שטיצע פון ערוועלטע באאמטע וועלכע פארטרעטן די  סערוויס צענטערס, וועלכ 

 אפעקטירטע קאמיוניטיס און גיבן אינפארמאציע אויף פארהאנענע רעסורסן און הילף. 
  

- אויסגעטיילטע ריזיקע-מיליאן דאלער אין פריער 378גאווערנער האקול האט אויך פארארדנט אז 
עווידמעט ווערן אויף אונטערצוהייבן ניו יארק סטעיט׳ס  זאלן ג FEMAינדערונג געלטער פון ל

 אינפראסטרוקטור קעגן עקסטרעמע וועטער.  
  

דער גאווערנער דערמוטיגט ארטיגע באאמטע אין די באטראפענע קאונטיס פארצוזעצן דאס ארבעטן 
- ירעקט צו ׳עןמיט זייער קאונטי עמערדזשענסי פארוואלטער אריינצוגעבן סיי וועלכע רעסורס געברויכן ד

באזירטע סיסטעם וועלכס ערמעגליכט סיי לאקאלע  -וויי רעספאנדס׳, דער סטעיט׳ס אינטערנעט
פארבינדענע  -רעגירונגען און סיי סטעיט אגענטורן אריינצוגעבן און מיטצוטיילן נויטיגע עמערדזשענסי

   אינפארמאציע און רעסורס פארלאנגען.
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