
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל  9/14/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 
 

פראדוקטן צו  300,000גאווערנאר קעטי האוקאל אנאנסירט אז טשאָבאַני ביישטייערט כמעט 
  שטיצן באטראפענע פון לעצטיגע נאטורליכע קאטאסטראפעס און הומאניטארישע קריזיסן

  
וועלן גיין צו אפגאנער  100,000פראדוקטן וועלן גיין פאר האריקאן איידא הילף און נאך  200,000

  סערוויס מיטגלידער USן פליטים או
  

  ערמוטיגט ניו יארקע ביזנעסער און איינוואוינער צו אויסשטרעקן א האנט
  
  דאאון ווידעאו  דאבילדער צו באקומען 
  

באזירטע עסן פראדוצירער  -גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז די ניו יארק סטעיט
( העלפט פאמיליעס וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך האריקאן איידא און  Chobaniטשאָבאַני )

פליטים פון אפגאניסטאן וועלכע האלטן זיך אויף אין מיליטערישע באזעס פון די פאראייניגטע שטאטן, דורכן  
יג נאכפאלגנד פראדוקטן, אריינרעכענענדיג ניו יארק יאגורט. 300,000ביישטייערן און דעליווערן כמעט 

האריקאן איידא, און אויך צו העלפן אונזערע טרופן וועלכע נעמען קעיר פון פליטים וועלכע זענען עוואקואירט 
געווארן פון אפגאניסטאן, שיקט טשאָבאַני ארויס טראקס פול מיט עסן פון די פירמע'ס אָפסטעיט ניו יארק  

סטעיט אגריקולטור קאמישאנער ריטשארד  סי.פאבריק צו די ניו יארק סיטי ראיאן, לואיזיאנא און ניו דזשער
א. באל האט זיך היינט צוגעשעלט צו פארשטייער פון טשאָבאַני און פון די צענטער פאר פליטים אין  

יוּטיקע צו העלפן אנלאדענען א טרעילער וואס וועט דעליווערן היף צו מאמאראָנעק, ניו יארק וואס איז  
  צו ערמוטיגן אנדערע ניו יארקע ביזנעסער צו ארויסהעלפן וואו מעגליך.  געווען אין די וועג פון איידא, און

  
"ניו יארק איז א לייכטורעם פון האפענונג פאר מענטשן ארום די גאנצע וועלט, און טשאָבאַני'ס היינטיגע 

האט  , ביישטייערונג ווייזט ארויס אונזער גוטהארציגקייט און גייסט וועלכע זענען געשעצט ארום די וועלט" 
"איך ערמוטיג אלע ביזנעסער און ניו יארקער וועלכע ווילן ארויסהעלפן צו   גאווערנאר האוקאל געזאגט.

נאכמאכן טשאָבאַני'ס ביישפיל און ביישטייערן וויפיל זיי קענען שפארן צו העלפן שטיצן די וועלכע זענען געווען  
  וי ווי זיי ערהוילן זיך און איינגלידערן זיך פונדאסניי." אין די וועג פון איידא און די פליטים פון אפגאניסטאן אז

  
פראדוקטן, אריינרעכענענדיג יאגורט געמאכט אין ניו יארק, דורך טראקס צו    100,000טשאָבאַני שיקט בערך 

 פראדוקטן צו לואיזיאנא, 100,000עסן בענק אין מעטראפאליטען ניו יארק סיטי און די ארומיגע געגנטער, און נאך  
אלעס צו העלפן די וועלכע זענען געווען אין די וועג פון די חורבנות וואס האריקאן איידא האט איבערגעלאזט. אוים  

מענטשן וועלכע זענען  300דאנערשטאג אין מאמאראָנעק, ניו יארק וועט טשאָבאַני דא זיין צו העלפן פיטערן 
  ארק ראיאן אנהויב סעפטעמבער.באטראפן געווארן דורך איידא וואס האט באטראפן די ניו י

  
גלאז   100,000, שיקט טשאָבאַני א טראק מיט כמעט USOאין צוגאב דערצו, אין צוזאמענארבעט מיט די 

פון פראדוקטן, אריינגערעכנט יאגורט געמאכט אין ניו יארק, פון איר פאבריק אין צענטראל ניו יארק צו פארט  
לעיקהוירסט אין ניו דזשערסי וואו אפגאנע פליטים  -דיקס-זע מקגווייערלי אין ווירדזשיניע און צו דזשוינט בא

 ווערן פלאצירט און געשטיצט דורך סערוויס מיטגלידער פון די פאראייניגטע שטאטן.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDoingGoodEvent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L16z-crUKsg


טשאָבאַני'ס מיסיע איז צו מאכן גוטע עסן פאר אלע, און אין די זעלבע צייט אויפהייבן קאמיוניטיס און  
ונטערע פלאץ. עס האט א לאנגע היסטאריע פון שטיצן קאמיוניטיס אין נויט,  מאכן די וועלט א געז

מיליאן פראדוקטן פון ברעג צו ברעג דורכאויס די פאנדעמיע,   8.5אריינרעכענענענדיג ביישטייערן מער  
)ערנערט ניו יארק(.   Nourish New Yorkקויף פראגראם, -און אנטיילנעמען אין די סטעיט'ס מילך צוריק

נעמען אויך אנטייל אין פראגראמען ווי האלידעי מאלצייטן פאר מיליטער און האבן געמאכט א זיי 
פון די    100%מיט יאגורט, ביישטייערנדיג  PB&Jבאגרעניצטע עסן באנק גערופן  -ספעציעלע, צייט

  )פיטערן אמעריקע( עסן בענק צו שטיצן פראגראמען פאר קינדער. Feeding Americaפארדינסטן צו 
  

"ניו יארקער קומען אייביג פאראויס צו העלפן זייערע שכנים  אגריקולטור קאמישאנער באל האט געזאגט, 
אין צייט פון נויט, אזוי ווי די פארגאנגענע יאר און א האלב האט אויפגעוויזן איינמאל און נאכאמאל. איך  

און געשמאקע ניו יארקע מילכיגע  געזונטע  דאנק טשאָבאַני פארן זיין די ערשטע היינט מיטן ביישטייערן
  פראדוקטן פאר פאמיליעס אין נויט, און איך ערמוטיג אנדערע צו נאכמאכן טשאָבאַני'ס ביישפיל." 

  
"מיר האבן צוגעזעהן א שרעקליכע האמדי אולוקאיא האט געזאגט,  CEOטשאָבאַני גרונדער און  

סיי נאטורליך און סיי מענטשליך, סיי אין דאס לאנד  -סעריע פון קריזיסן דורכאויס די לעצטע דריי וואכן 
און סיי איבער די וועלט. אלץ אן עסן פירמע ווייסן מיר די ווערט פון ערנערנדע עסן אין צייטן פון אזא  

אך דא אזויפיל ערהוילונג און צוריקבויען און צוריק זיך איינגלידערן  גרויסע נויט און פארלוסט. עס איז נ
וואס מיר דארפן נאך אריבערגיין, מיר דארפן טוהן אונזער חלק, אלץ א פירמע און אלץ א סטעיט, צו  

עפענען אונזערע ארעמעס און הערצער צו זיכערמאכן אז מענטשן האבן צו עסן און ווערן קעיר גענומען  
ק, גאווערנאר האוקאל, פארן זיין א ביישפיל און ערמוטיגן אלע ניו יארקער ארויסצוהעלפן  פון. א דאנ

  זייערע שכנים." 
  

אז פרעזידענט ביידן האט באשטעטיגט א   6האט אנאנסירט אום סעפטעמבער גאווערנאר קעטי האוקאל 
פארשנעלערטע גרויסע קאטאסטראפע דעקלעראציע וואס וועט העלפן צושטעלן פעדעראלע פינאנציעלע  
הילף פאר לאקאלע רעגירונגען און פאר ניו יארקער און דעליווערן הילף פאר פריוואטע מענטשן און פאר  

אר בארעכטיגטע ניו יארקער וועלכע ערהוילן זיך פון שאדן פון פארפלייצונגען אנגעברענגט  די פובליק פ
דורך די איבערבלייבענישן פון האריקאן איידא. די קאַונטיס וועלכע זענען געדעקט אונטער דעם  

ון בראנקס, קווינס, קינגס, ריטשמאנד א דעקלעראציע פאר פריוואטע און פובליק הילף רעכענען אריין:
דערווייל איז ניו יארק קאַונטי אריינגערעכנט נאר פאר פובליק הילף. די גאווערנאר וועט   וועסטשעסטער.

און מיט פעדעראלע, סטעיט און לאקאלע רעגירונגען צו זיכער   FEMAווייטער ארבעטן צוזאמען מיט 
אבן געדארפט פארלאזן  מאכן אז ניו יארקער באקומען נאך הילף וואס זיי דארפן. ניו יארקער וועלכע ה

זייער היים, אריינרעכענענדיג פאמיליעס אן אינשורענס, וועלן זיין בארעכטיגט פאר געלטער פאר  
האַוזינג הילף, און אזוי אויך פאר קריזיס קאַונסעלינג, ארבעטסלאזיגקייט הילף, היים פאררעכטונגען  

  און לעגאלע סערוויסעס.
  

אז ניו יארק סטעיט שטייט גרייט   אנאנסירט אין די פארגאנגענהייטגאווערנער קעטי האקול האט אויך 
יליטעט וואס פארשפרייט  אויפצונעמען אפגאנע בירגער וועלכע אנטלויפן פון געוואלדטאטן און אומסטאב

זיך אין די מיטגעליטענע פאלק. דער סטעיט׳ס ׳רעפיודזשי סערוויס׳ און ׳אפיס פאר נייע אמעריקער׳  
שטייען ביידע גרייט ארויסצוהעלפן די וועלכע זוכן זיך צו באזעצן אין ניו יארק און פארצוזעצן דעם  

ניו יארקער וואס ויפן פון רדיפות און קריג. סטעיט׳ס שטאלצע טראדיציע פון אויפנעמען די וועלכע אנטל
זוכן צו שטיצן אפגאניסטאנער אנקומער אין ניו יארק סטעיט קענען זיך פארבינדן מיט דעם אפיס פאר  

פאר אינפארמאציע אויף ארטיגע באזארגער און    1-800-566-7636נייע אמעריקאנער האטליין אויף 
יז אויך אוועילעבעל פאר סיי וועלכע אימיגראנט וואס נויטיגט זיך  וויאזוי זיי קענען העלפן. דער האטליין א

  אין קאנפידענטשעל הילף פארבינדן מיט שטיצע און סערוויסעס.
  

 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-welcomes-refugees-fleeing-violence-and-instability-afghanistan


  איבער טשאָבאַי
טשאָבאַני איז אן עסן פראדוצירער מיט א מיסיע צו מאכן הויכע קוואליטעט און ערנערנדע עסן 

צוגענגליך פאר מער מענטשן, און אין די זעלבע צייט אויפהייבן אונזערע קאמיוניטיס און מאכן די וועלט א  
זענען זיי געטריבן דורך  אין שטיצע פון די מיסיע  געזונטערע פלאץ. אין קורצן: מאכן גוטע עסן פאר יעדן.

ווירדן, לייגנדיג מענטשן פון פאראויס, און זענען א פירמע וואס קאנצעטרירט זיך אויף עסן און וואוילזיין,  
און זיי זענען אייביג אזוי געווען זינט האמדי אולוקאיא, אן אימיגראנט צו די פאראייניגטע שטאטן, האט 

באזירטע -מילך און פלאנצונג, אָוטמילך, יאגורט וצירן זיי פראד . 2005געגרונדעט די פירמע אין  
טשאָבאַני יאגורט  .באזירטע פּראָביאטיק געטראנקען-פלאנצונגאון   טרינקן קאווע-צו-גרייט, קרימערס

אמעריקע'ס בעסטע יאגורט ברענד, און עס ווערט געמאכט בלויז פון נאטורליכע באשטאנדטיילן אן איז 
  ארטיפישעל פּרעזערוואטיווס.

  
טשאָבאַני נוצט עסן צו טרייבן פאר גוטסקייט אין די וועלט, לייגנדיג מענטשליכקייט פון פאראויס אין  

רנעמונגען לייגן אלץ פריאריטעט צוריקצוגעבן צו  זייערע פילאנטראפישע אונטע אלעס וואס מיר טוהען.
אונזערע קאמיוניטיס און מער: ארבעטן צו אויסראטן הונגער ביי קינדער, שטיצן אימיגראנטן, פליטים און  

מענטשן וועלכע האבן נישט ווער עס זאל קעמפן פאר זיי, באעהרן וועטעראנען און באשיצן דעם פלאנעט.  
אדוקטן אין ניו יארק, איידעהאָו און אין אויסטראליע. טשאָבאַני פראדוקטן  מיר פאבריצירן אונזערע פר

זענען דא צו באקומען איבער גאנץ צפון אמעריקע און עס ווערט אויך דיסטריביוּטעד אין אויסטראליע און  
  www.chobani.comאין אנדערע אויסגעוועהלטע מארקעטס. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט ביטע  

  . אין-לינקדאון , אינסטאגראם ,טוויטער , פעיסבוּקאון פאַלאָוט זיי אויף 
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