
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/24/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
גאווערנער האקול אנאנסירט נאך פיר קאונטיס באטראפן דורך ׳איידע׳ יעצט בארעכטיגט פאר  

 הילף אלס טייל פון פעדעראלע ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע  
  

דוטשעס, ּפוטנעם, און ראקלענד קאונטיס קוואליפיצירן איצט פאר פעדעראלע פובליק הילף אלס  
עקלעראציע; פינאנצירונג שטיצט ארטיגע רעגירונגען  טייל פון ׳מעידזשער דיזעסטער׳ ד

איבערצובויען פובליק אינפראסטרוקטור און איינריכטונגען אפעקטירט דורך פארפלייצונגען פריער  
 דעם חודש  

  
ראקלענד קאונטי קוואליפיצירט אויך פאר אינדיווידיועלע הילף פראגראם אלס טייל פון דער 

 יע  ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראצ
  

האקול האט היינט אנאנסירט אז נאך פיר קאונטיס זענען צוגעלייגט געווארן צו די  גאווערנער קעטי 
דערקלערטע ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע אלס רעזולטאט פון די פלייצונגען און -פריער

שוועריגקייטן אנגעברענגט דורך די איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳ אין אנהייב סעפטעמבער.  
ראנדזש, ּפוטנעם, און ראקלענד קאונטיס זענען איצט באשטעטיגט פאר פעדעראלע  דוטשעס, א

דיזעסטער הילף דורך דער פובליק הילף פראגראם באזירט אויף פאראייניגטע שאדן אפשאצונגען  
אויסעגעפירט דורך ניו יארק סטעיט און דער פעדעראלער עמערדזשענסי מענעדזשמענט אגענטור. אלע  

ען איצט בארעכטיגט צו באקומען פעדעראלע פינאנציעלע צוריקצאל פאר פובליק הילף פיר קאונטיס זענ
צו העלפן מוניציפאליטעטן זיך צו ערהוילן און איבערצובויען פובליק באזיצטע אינפראסטרוקטור און  

אין צוגאב, באזירט אויף די שותפות׳דיגע שאדן אפשאצונגען איז ראקלענד קאונטי   .איינריכטונגען
לייגט געווארן צו דער ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע פאר די איינציגווייזע הילף פראגראם,  צוגע

   וועלכס גיבט דירעקטע פארלייכטערונג פאר יחידים און היים אייגנטימער.
  

נאך קאונטיס זענען שוין פון פריער באשטעטיגט געווארן פאר פובליק הילף אונטער דער דעקלעראציע,  
נט בראנקס, קינגס, נעסאוי, ניו יארק, קווינס, ריטשמאנד, סופאלק, סוליווען, און אריינגערעכ

וועסטשעסטער קאונטיס. בראנקס, קינגס, נעסאוי, קווינס, ריטשמאנד, סופאלק, און וועסטשעסטער  
 קוואליפיצירן אויך פאר איינציגווייזע הילף.  

  
שטורעם האב איך פארשפראכן צו טוהן אלץ  ווען איך האב געזעהן די שאדנס פון דער היסטארישער "

וואס מעגליך צו העלפן אלע באטראפענע קאמיוניטיס זיך צוריקצובויען, און דער לעצטער אנאנסמענט  
האט גאווערנער האקול  "ערפילט דעם צוזאג צו די וועלכע האבן געליטן אין דעם הודסאן וואלי,

יי די פעדעראלע שאדן אפשאצונג טיעמס אויפ׳ן פלאץ  איך וויל באדאנקען סיי די סטעיט און ס"  געזאגט.
וואס האבן צוגעשטעלט אינפארמאציע צו ערלעדיגן די וויכטיגע דיזעסטער הילף וועלכס וועט העלפן 

   "אונזערע קאמיוניטיס אין זייער אויפריכטונג ארבעט.
  

לעראציע איז  דער דיזעסטער דעק " קאונטי עקזעקיוטיוו מארק מאלינארא האט געזאגט,   דוטשעס
גוטע נייעס פאר אונזער ארטיגע מוניציפאליטעטן וועלכע האב געליטן באדייטנדע שאדנס אזוי ווי עס 

מיליאן דאלער ווערט פון שאדנס צו   2.5נויטיגע שטיצע און הילף צו פארריכטן די איבער -גיבט העכסט



׳. מיר וועלן פארזעצן צו דרוקן דוטשעס קאונטי נאך האריקעין ׳איידעפובליק איינריכטונגען לענגאויס 
FEMA  פאר פאמיליעס און ביזנעסער וואס האבן געליטן  "איינציגווייזע הילף"און דער סטעיט פאר

באדייטנדע שאדנס און שטרענגען זיך אן זיך צו ערהוילן. מיר זענען דאנקבאר צו דעם גאווערנער׳ס  
ראצעס צו באקומען די פובליק הילף פאר  לאנגיגער פ-אפיס פאר זייער שטיצע דורכאויס דעם וואכן

מוניציפאליטעטן און מיר האפן מיר וועלן קענען זיין דאס גלייכן ערפאלגרייך אין פארזיכערן איינציגווייזע  
   "הילף פאר איינוואוינער און ביזנעסער.

  
ליטן  אראנדזש קאונטי האט גע" אראנדזש קאונטי עקזעקיוטיוו סטיווען עם. ניוהאוז האט געזאגט,

גרויסע אינפראסטרוקטור שאדנס צוליב האריקעין ׳איידע׳ און די הילף וועט זיין פאר אונז א גרויסער 
האקול פאר׳ן ארויפטרעטן און העלפן אונזערע קאמיוניטיס זיך טובה. מיר ווילן דאנקען גאווערנער 

ערדזשענסי  איבערצובויען נאך דעם שטורעם. איך וועל ווייטער נאענט ארבעטן מיט מיין עמ 
   "מענעדזשמענט טיעם אפצושאצן די שאדן און האלטן אן אויג אויף דער ערהוילונג פון דעם שטורעם.

  
פארפלייצונג פון האריקעין ׳איידע׳   " עלען אודעל האט געזאגט, - פוטנעם קאונטי עקזעקיוטיוו מערי

קאונטי. עס איז גוט צו וויסן  ברענגט אן ברייטע שאדנס צו ראודס און אפרין סיסטעמען לענגאויס אונזער
אז אונזערע קאמיוניטיס וועלן איצט זיין מער בארעכטיגט פאר פעדעראלע פינאנצירונג איבערצובויען די 
אינפראסטרוקטור וואס איז געשעדיגט געווארן. מיר זענען דאנקבאר אז ּפוטנעם איז צוגעלייגט געווארן  

   "ס וועט אפירברענגען די פינאנצירונג.צו דער ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע ווא
  

נאך א סאך ארבעט דורך דער ראקלענד קאונטי  "ראקלענד קאונטי עקזעקיוטיוו עד דעי האט געזאגט, 
פייער און עמערדזשענסי סערוויסעס אפיס, ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און  

און אונזער לאקאלע טאונס און ווילעדזשעס זענען ראקלענד   FEMAעמערדזשענסי סערוויסעס, 
דיזעסטער הילף. מיין דאנקבארשאפט צו   FEMAאיינוואוינער ענדליך געווארן בארעכטיגט פאר 

האקול פאר׳ן שטיצן די באמיאונגען און צו אונזערע פעדעראלע פארשטייער פאר זייערע גאווערנער 
וינער זענען איצט איין טריט נאענטער זיך צו ערהוילן פון די שאדן  אדוואקאטיר ארבעט. ראקלענד איינווא

   "און פארלוסטן אנגעברענגט דורך די איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳.
  

האקול און דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס זעצן פאר  גאווערנער 
, סטעיט, און ארטיגע מיטארבעטער צו פארזיכערן אז ניו יארקערס  ווייטער צו ארבעטן מיט פעדעראלע

באקומען די רעסורסן און הילף זיך צו פולקאם ערהוילן פון די חורבנות אלס תוצאה פון האריקעין 
׳איידע׳. פרעלימינארע שאדנס אפשאצונגען קומען ווייטער פאר אין נאך קאונטיס וואס זענען אפעקטירט 

דע׳ און דער סטעיט וועט בעטן אז נאך קאונטיס זאלן באקומען הילף, אויב האבן זיי  געווארן דורך ׳איי
 רעכט. 

 
האקול און א ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע איז פארלאנגט געווארן דורך דער גאווערנער 

אונטערגעשריבן דורך פרעזידענט ביידען, וואס ערמעגליכט פאר פינאנציעלע הילף פון דער פעדעראלער  
רעגירונג צו געבן דיזעסטער פארלייכטערונג פאר קאמיוניטיס זיך צו ערהוילן דורך פובליק הילף אדער א  

קאמבינאציע פון פובליק און איינציגווייזע הילף. פובליק הילף גיבט עמערדזשענסי שטיצע צו ראטעווען 
ן פארריכטן פובליק לעבנס און אפהיטן פארמעגנס ווי אויך פינאנצירן אויף אוועקנעמען אפפאל או

געביידעס און אינפראסטרוקטור, אריינגערעכנט ראודס, בריקן, סקולס, פארקס, שפיטעלער, פאליציי 
-וואסער באהאנדלונג פאבריקן, און אנדערע פובליק-סטאנציעס, פייער סטאנציעס, וואסער און אפפאל

   באזיצטע איינריכטונגען.
  

ע פאר יחידים און היים אייגנטימער. ניו יארקערס קענען מעגליך  איינציגווייזע הילף גיבט דירעקטע שטיצ 
- אינשור׳ירטע דיזעסטער- אינשור׳ירטע אדער אונטער-אויך באקומען געלטער פאר אנדערע נישט

געברענגטע אויסגאבן און ערנסט באדערפענישן, ווי פארריכטונגען אדער ערזעצונג פון פערזענליכע  



ך אריבערציען אדער סטָארעדזש, אדער מעדיקעל, דענטאל, אדער  פארמעגנס אדער געלטער אויף זי
קעיר. היים אייגנטימער און דינגער זאלן מאכן יעדע באמיאונג צו דאקומענטירן זייערע  -טשיילד

פארלוסטן. אין קאונטיס וואס קוואליפיצירן פאר איינציגווייזע הילף, וועלן בארעכטיגטע היים אייגנטימער  
צו באקומען די געלטער. הילף קען ארייננעמען פינאנצירונג פאר   FEMA ארבעטן דירעקט מיט

וועי פארריכטונגען, קריזיס קאונסלינג, אנעמפלוימענט -צייטווייליגע האוזינג יוניטס, האוזינג און דרייוו
 הילף, און לעגאלע סערוויסעס.  

  
ן רעסורס צענטער פאר  האקול האט פריער אנאנסירט דאס אנהייבן פון א נייע אנלייגאווערנער 

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

די אינפארמאציע אויף דער וועבזייטל וועט ווערן דערפרישט אזוי ווי מער רעסורסן פאר ניו יארקערס  
אין דאס אוועקשטעלן   FEMAווערן אהערגעשטעלט. אין צוגאב שליסט זיך אן דער סטעיט מיט  

רטער, וועלכע וועלן גיבן ווערדפולע אינפארמאציע צו  דיזעסטער ערהוילונג צענטערס אין באטראפענע ע
העלפן ניו יארקערס אין ערהוילונג באמיאונגען און שטיצע אין דער פראצעס פאר׳ן זיך ווענדן פאר  

   פארהאנענע הילף און פארלייכטערונג.
  

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

 אינפראסטרוקטור קעגן עקסטרעמע וועטער.  
  

ונטיס פארצוזעצן דאס ארבעטן  האקול דערמוטיגט ארטיגע באאמטע אין די באטראפענע קאגאווערנער 
- מיט זייער קאונטי עמערדזשענסי פארוואלטער אריינצוגעבן סיי וועלכע רעסורס געברויכן דירעקט צו ׳ען

באזירטע סיסטעם וועלכס ערמעגליכט סיי לאקאלע  -וויי רעספאנדס׳, דער סטעיט׳ס אינטערנעט
פארבינדענע  -טיילן נויטיגע עמערדזשענסירעגירונגען און סיי סטעיט אגענטורן אריינצוגעבן און מיטצו

 אינפארמאציע און רעסורס פארלאנגען.  
  

 ### 
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