
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/23/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול אנאנסירט מיטארבעטשאפט צווישן ׳מעטרעס פירם אינק.׳, ׳העביטעט פאר 
  500יומעניטי׳ פון ניו יארק סיטי און וועסטשעסטער קאונטי און ניו יארק סטעיט וועלן ביישטייערן 

מאטראצן צו פאמיליעס באטראפן דורך דער פארפלייצונג אנגעברענגט דורך איבערבלייבענישן פון  
 אריקעין ׳איידע׳  ה

  
מאטראצן וועלן גיין פאר די וועלכע האבן פארלוירן חפצים און פארמעגנס אויפ׳ן שפיר פון די   500

 היסטארישע פארפלייצונגען  
  

   דא בילדער צו באקומען 
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ׳מעטרעס פירם אינק.׳ און ׳העביטעט פאר יומעניטי׳ 
סן מיט ניו יארק סטעיט אויף צו פון ניו יארק סיטי און וועסטשעסטער קאונטי האבן זיך אנגעשלא 

מאטראצן צו פאמיליעס אין קווינס אפעקטירט דורך די פארפלייצונגען אנגעברענגט   500ביישטייערן 
 .  1דורך די איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳ אויף דער נאכט פון סעפטעמבער 

  
ניו יארקערס זענען אויסגעשטאנען כוואליעס פון אינטענסיווע רעגן און היסטאריש פלייצונג אויף דער  "

נאכט וואס ׳איידע׳ האט געשוועבט איבער׳ן דאונסטעיט ראיאן, מיט פילע וואס זענען אויפגעשטאנען צו  
גאווערנער האקול   האט  "געפונען גרויסע טיילן פון זייערע פארמעגנס פארלוירן אדער פארוויסטעט,

אבער אזוי ווי זיי טוהען אלעמאל, האבן זיי געהאלפן זייער שכנים רייניגן, איבערבויען, און  "  געזאגט.
אויפריכטן זייערע לעבנס. און איצט, מיט די ברייטהארציגקייט פון ׳מעטרעס פירם׳ און ׳העביטעט פאר  

פענונג פאר די וועלכע האבן אזוי פיל  קענען מיט העלפן אנבאטן א קליין ביסל הא NYCיומעניטי׳ 
   " א נייע מאטראץ וואו זיך אנצושפארן דעם קאפ.  —פארלוירן 

  
די מאטראצן זענען אויסגעטיילט געווארן ביי ׳פירסט בעפטיסט טשורטש׳ אין דעם ׳איסט עלמהורסט׳ 

 געגנט פון קווינס אום מיטוואך און דאנערשטאג.  
  

טייל פון דעם טעפעך פון "פון ׳מעטרעס פירם אינק.׳ האט געזאגט,  CEOדזשאן עק, פרעזידענט און 
אונזער קולטור ביי ׳מעטרעס פירם׳ איז צו פירן דאס הארץ און מענטשליכקייט. דאס איז די סיבה  

פארוואס מיר זענען אנטשלאסן צו אינוועסטירן אין און שטיצן קאמיוניטיס וואו מיר וואוינען און ארבעטן.  
מאטראצן צו ניו יארקערס אין נויט אויף צו לינדערן א קליינער    500ווילעגיע צוצושטעלן עס איז א פרי

טייל פון די אנגעשטרענגטקייט וואס זיי מאכן מיט. מיר ווייסן די וויכטיגקייט פון א גוטע נאכט׳ס אפרוה,  
   "איבערהויפט נאך אזא שווערע צייט.

  
ניטי׳ פון ניו יארק סיטי און וועסטשעסטער קאונטי, פון ׳העביטעט פאר יומע  CEOקערען העיקאקס, 

די באהאלטענע קאסטן פון שטורעם שאדנס, ווי דאס ערזעצן פון טייערע הויזגעזינד "האט געזאגט, 
חפצים, אריינגערעכנט מאטראצן, טוען אפטמאל לייגן נאך מער אנגעשטרענגטקייט אויף די וועלכע ווערן 

ענען פארעהרט צו ארבעטן אינאיינעם מיט גאווערנער האקול און  באטראפן דורך דיזעסטערס. מיר ז 
אונזערע מיטארבעטער ביי דער סיטי, סטעיט, און פעדעראלע שטאפלען צו טון אונזער חלק צוצושטעלן  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Mattress_Distribution_Event.pdf


אביסל פארלייכטערונג פאר אונזערע שכנים. מיר זענען באגייסטערט צו קענען סערווירן און ארויסהעלפן 
   "ופן מיר קענען.אויף סיי וועלכן א

  
מיר קוקן זיך אום איינער פאר׳ן  " דאנאווען ריטשערדס, קווינס בארא פרעזידענט, האט געזאגט,

צווייטן דא אין דעם בארא פון קווינס, און מיר זענען טיף דאנקבאר צו גאווערנער האקול, ׳מעטרעס  
מאטראצן   500ן פארזיכערן און וועסטשעסטער פאר׳ NYCפירם׳ און ׳העביטעט פאר יומעניטי׳ פון  

אויסגעטיילט צו קווינס פאמיליעס שווער באטראפן דורך ׳איידע׳. מיט אזוי פיל איינוואוינער וועלכע 
נויטיגן זיך נאך אלץ נאך די שווערע פארפלייצונג פון ׳איידע׳, וועט מיין אפיס נישט לאזן גארנישט שטיין 

   " זענען דערגאנצעט אויף די שפירן פון דעם דיזעסטער.אין וועג צו פארזיכערן אז אונזערע פאמיליעס 
  

רעזידענט ביידען האט באוויליגט א  אז פ 6אנאנסירט אום סעפטעמבער גאווערנער קעטי האקול האט 
פארשנעלערטע ׳מעידזשאד דיזעסטער׳ דעקלעראציע וועלכס וועט גיבן פעדעראלע פינאנציעלע  

פארלייכטערונג פאר ארטיגע רעגירונגען און ניו יארקערס און ליפערן אינדיווידיועלע און פובליק הילף 
דורך די  פאר בארעכטיגטע ניו יארקערס וועלכע ערהוילן זיך פון די פארפלייצונג שאדנס אנגעברענגט  

איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳. די קאונטיס געדעקט דורך דער דעקלעראציע פאר  
אינדיווידיועלע הילף נעמען אריין: בראנקס, קווינס, קינגס, ריטשמאנד, און וועסטשעסטער. צו דער צייט  

ועט ווייטער ארבעטן ווערט ניו יארק קאונטי אריינגערעכנט בלויז פאר פובליק הילף. דער גאווערנער ו
און פעדעראלע, סטעיט, און ארטיגע מיטארבעטער צו פארזיכערן אז ניו יארקערס באקומען  FEMAמיט 

די צוגעגעבענע פארלייכטערונג וואס זיי דארפן האבן. ניו יארקערס וואס זענען ארויסגעזעצט געווארן פון 
ועלן קענען באקומען געלטער פאר האוזינג  אינשור׳טע פאמיליעס, ו-זייערע היימען, אריינגערעכנט אומ

 הילף, ווי אויך קריזיס קאונסלינג, אנעמפלוימענט הילף, היים פארריכטונגען, און לעגאלע סערוויסעס.  
  

 וועגן ׳מעטרעס פירם אינק.׳  
  

ארטיגע סטארס און   2,400יאר מיט איבער  90׳מעטרעס פירם אינק.׳ איז געווען אין ביזנעס פאר 
מיליאן מענטשן א יאר טרעפן דער ריכטיגער לייזונג פאר זייערע שלאף געברויכן.  3העלפן איבער 

ות  אנטשלאסן צו סערווירן קאמיוניטיס האט דער ׳מעטרעס פירם פאסטער קידס׳ פראגראם, אין שותפ
פראפיט -מיט דער ׳טיקעט טו דריעם׳ פאנדעישען, זיך אנגעשלאסן מיט ארטיגע פאסטער קעיר נאן

מיטארבעטער צו העלפן קינדער אין פאסטער קעיר באקומען בעסערע שלאף אויף זיך צו קענען  
 .  www.mattressfirm.comפארעמען א בעסערע צוקונפט. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט  

  
 וועגן ׳העביטעט פאר יומעניטי׳ פון ניו יארק סיטי און וועסטשעסטער קאונטי  

  
׳העביטעט פאר יומעניטי׳ פון ניו יארק סיטי און וועסטשעסטער קאונטי טראנספארמירט לעבנס און  

און   —ארבעטנדע פאמיליעס  -היימען מיט שווער קאמיוניטיס דורך בויען און פרעזערווירן צוגענגליכע 
דורך פאראייניגן אלע ניו יארקערס ארום דעם צוועק פון צוגענגליכע האוזינג. מיט די הילף פון טויזנטער 

און וועסטשעסטער בויען און פארריכטן היימען פאר   NYCוואלונטירער יעדעס יאר, טוט העביטעט 
און פארבינדט זיך  www.HabitatNYCWC.orgפאמיליעס לענגאויס דעם ראיאן. געפונט אויס מער ביי 

ביי  אינסטעגרעם און טוויטער אדער פאלגט אונז נאך אויף  Facebookמיט אונז אויף 
@HabitatNYC_WC . 

  
 ### 
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