
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/26/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער איז צו באקומען פאר האריקעין   27בלאזיא מעלדן -גאווערנער האקול און מעיאר דע
  ׳איידע׳ פארלייכטערונג פאר אומדאקומענטירטע ניו יארקערס 

  
קאמיוניטי ארגאניזאציעס אויסגעקליבן אין באטראפענע ערטער צו אומדאקומענטירטע 

 איבערלעבער באקומען ערהוילונג הילף  
  

אויסגעקליבענע נָאנּפרָאפיטס וועלן ארבעטן דירעקט מיט איינוואוינער וואס קוואליפיצירן נישט פאר  
FEMA  הילף 
  

 האטליין אויף  ONAאיינוואוינער זאלן רופן  — 27פראגראמען וועלן זיך עפענען סעפטעמבער 
   פאר הילף אויף וואו זיך צו ווענדן 7636-566-800-1 

    
מיליאן   27ּבלַאזיָא האבן היינט געמאלדן עס איז פארהאן -גאווערנער קעטי האקול און מעיָאר ּביל דע

דאלער צו באזארגן פארלייכטערונג פאר אומדאקומענטירטע איבערלעבער פון די שטורעמעס און  
אנצירונג וועט  פלייצונגען אנגעברענגט דורך די איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳. די דאזיגע פינ

ווערן אויסגעטיילט דורך גרענטס צו אן עקזיסטירנדע נעץ פון קאמיוניטי ארגאניזאציעס און באזארגט  
  FEMAפאר ניו יארקערס וואס זענען נישט בארעכטיגט צו באקומען שטורעם ערהוילונג הילף דורך דער 

   איינציגווייזע הילף פראגראם אדער אנדערע מיטלען.
  
אב געזעהן די חורבנות פון האריקעין ׳איידע׳, האב איך צוגזאגט צו טוהן אלץ וואס מעגליך צו  ווען איך ה"

האט גאווערנער   "העלפן באטראפענע קאמיוניטיס זיך צו ערהוילן, און די געלטער ערפילן דעם צוזאג,
מיט די מיטלען באשטימט פאר אומדאקומענטירטע ניו יארקערס וואס זענען נישט  " האקול געזאגט.

פארלייכטערונג און מיטארבעטשאפט מיט ארגאניזאציעס אויפ׳ן פלאץ, קענען    FEMAבארעכטיגט פאר 
מיר אנפילן דאס וואס פעלט אויס אין הילף פאר ניו יארקערס אין נויט. איך בעט שטארק פון 

  "ארקערס זיך צו ווענדן צו באקומען די געלטער וואס זיי דארפן אויף זיך איבערצובויען.בארעכטיגטע ניו י
  

מיר וועלן פארזיכערן אז ניו יארקערס האבן צוטריט צו די הילף וואס זיי דארפן האבן אויף זיך צו ערהוילן  "
אומאפגעזעהן " ּבלַאזיָא. -האט געזאגט מעיָאר ּביל דע  ,"פון די געפערליכע תוצאות פון האריקעין ׳איידע׳

דאקומענטאציע סטאטוס וועלן מיר באקומען שטיצע צו די לעצטערע געליטענע פון אונזער קלימאט  
  " קריזיס און מיר זענען דא אויף צו העלפן אויף יעדן טריט און שריט.

 
( און  NAOדער פראגראם ווערט פארוואלטעט דורך דער ניו יארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנע ) 
וועט צילן אומדאקומענטירטע מענטשן וואס געפונען זיך אין די קאונטיס דעזיגנירט אין דער  

פרעזידענציעלע ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע באשטעטיגט פאר איינציגווייזע הילף, וואס רעכנט  
לענד. אן  אריין בראנקס, קינגס, נעסאוי, קווינס, ריטשמאנד, סופאלק, וועסטשעסטער, און ראק

אויסגעקליבענע גרופע פון נָאנּפרָאפיט ארגאניזאציעס וועלן באזארגן אינפארמאציע און הילף פאר  
 איינוואוינער וואס זענען באטראפן דורך דעם שטורעם.

tel:1-800-566-7636


 
דער היינטיגער מעלדונג הייבט דער סטעיט און שטאט׳ס פארשפרעכונג צו שטיצן די נָאנּפרָאפיט 

  געטיילטע באמיאונג אויסצוטיילן הילף.ארגאניזאציעס אין א מיט
  

 די פאלגענדע ארגאניזאציעס וועלן באזארגן הילף:  
·    Catholic Charities Community Services -Bronx , 402 East 152nd Street, Bronx, 

NY 10455  
·    Chinese American Planning Council -Brooklyn , 4101th Ave, 4th Floor, 8

Brooklyn, NY 11232  
·    MinKwon -Queens , 29-133 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355  
·    Queens - Make the Road, 10-92 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372  
·    Make the Road -Staten Island , 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302   
·    Economic Opportunity Commission of Nassau County -Nassau , 134 Jackson 

Street, Hempstead, NY 11550   
·    Make the Road -Suffolk , 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 71711  
·    NeighborsLink -Westchester & Rockland , 27 Kisco, NY Columbus Ave, Mount 

10549   
  

די איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳ האבן ", ניו יארק סטעיט ראזעננע ראסאדא האט געזאגט
חרוב געמאכט די הייזער און פרנסות פון פילע אויף אירע שפירן, איבערהויפט באטרעפנדיג אימיגראנטן  

לענגאויס דעם שטאט. א דאנק גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט, שטייט גרייט דער ניו יארק סטעיט  
ושטעלן אונזערע מיטלען צו העלפן באהעפטן אלע  אפיס פאר נייע אמעריקאנע ארויסצ

 "נויטיגע פארלייכטערונג זיי צו העלפן זיך איבערבויען.-אומדאקומענטירטע ניו יארקערס מיט העכסט
  

  במקום סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס עדריענע עי. העריס האט געזאגט,
פארביגער טעפעך וואס מאכט -טייל פון דער פילאומדאקומענטירטע ניו יארקערס זענען א הויפט "

שטארק אונזער קאמיוניטיס און האבן געהאלפן פאר ניו יארק זיך צו האלטן פעסט דורכאויס דער  
פאנדעמיע. איך קאמענדיר גאווערנער האקול פאר׳ן פארזיכערן געלטער און פארלייכטערונג איז צו 

שטאב האבן  DFSפן געווארן דורך האריקעין ׳איידע׳. באקומען אויף צו העלפן אלע וואס זענען באטרא
זיך באטייליגט אין די אנהייב אפרוף באמיאונגען און האבן געזעהן ערשטהאנטיג אז די געלטער  

וויכטיג פינאנציעלע פארלייכטערונג וואס וועט פארזיכערן -אויסגעטיילט היינט וועלן העלפן ליפערן קריטיש
  "ס זיך צו היילן פאראייניגטערהייט.אונזער אפעקטירטע קאמיוניטי

  
פילע אין אונזער קאמיוניטי האבן אלעס פארלוירן  "מיטגליד קאטאלינע קרוז האט געזאגט,-אסעמבלי 

אין אונזער אפיס אליין האבן מיר   ברענגנדע פלייצונגען אנגעברענגט דורך ׳איידע׳.-נאך די חורבנות
ס זענען נישט פארהאן מער קיין מיטלען זיי צו העלפן אין  פאמיליעס אז ע 25געדארפט זאגן פאר איבער 

זייער צייט פון נויט. דער פעדעראלע רעגירונג דארף באזארגן די זעלבע מיטלען פאר איינוואוינער פאר  
יעדער וואס איז באטראפן געווארן, אריינגערעכנט אונזערע שכנים וואס האבן נישט קוואליפיצירט צוליב  

. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר דער ׳איידע׳ פארלייכטערונג פָאנד אימיגראציע סטאטוס
נויטיגע באמיאונג וואס וועט שטיצן מיין מערסט -פאר אויסגעשלאסענע ניו יארקערס, א העכסט

 " באדערפטיגע שכנים, וואס וואלטן אנדערש געבליבן אינגאנצן מיט גארנישט.
  

רגאניזאציעס וועלן אנהייבן צוצושטעלן הילף און אננעמען אפליקאציעס  די נָאנּפרָאפיט מיטארבעטער א
. דער אפליקאציע פעריאד וועט זיך פארמאכן אום פרייטאג 2021, 27אום מאנטאג סעפטעמבער 

( נישט זיין אליין 1אויף צו קוואליפיצירן פאר דעם פראגראם מוזן די אפליקאנטן  .2021, 26נאוועמבער 
( נישט האבן קיין מענטש אין זייער הויזגעזינד וואס איז 2הילף, און   AFEMבארעכטיגט פאר 



 בארעכטיגט פאר הילף.  
  

 האטליין אויף  ONAאויף זיך צו פארבינדן מיט הילף, זאלן באטראפענע איינוואוינער רופן דעם 
אוונט, מאנטאג ביז פרייטאג, אדער באזוכן די מיטארבעטער   8 אינדערפרי ביז  9פון  7636-566-800-1 

 שפראכן.  200האטליין הילף איז פאראן אין איבער  .27נָאנּפרָאפיטס אנגעהויבן סעפטעמבער 
  

גאווערנער האקול האט פריער אנאנסירט דאס אנהייבן פון א נייע אנליין רעסורס צענטער פאר  
. דער צענטער גיבט אינפארמאציע אויף וועלכע ny.gov/Idaנען ביי אפעקטירטע ניו יארקערס, צו געפו

ערטער און צוטריט צו עסנווארג.  -הילף פראגראמען זענען פארהאן און וואו צו געפונען סערוויסעס ווי שיץ
די אינפארמאציע אויף דער וועבזייטל וועט ווערן דערפרישט אזוי ווי מער רעסורסן פאר ניו יארקערס  

 ווערן אהערגעשטעלט.  
  

, איז דער לאנד׳ס ערשטער 2012, געגרונדעט אין ניו יארק סטעיט אפיס פאר נייע אמעריקאנערדער 
העלפט ארויס אלע נייע   ONA געפאדערטער אימיגראנט סערוויס אפיס באשאפן צו ווערן.-געזעץ

  אמעריקאנער מיט צוגענגליכקייט און נאוויגירן ברייטע ריי אומזיסטע סערוויסעס און שטיצע דורך איר
 באזירטע באזארגער.  -ברייטע נעטווארק פון קאמיוניטי -סטעיט

    
, ׳קעטָאליק טשעריטיס ָאוו ניו יארק׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר מאנסיניאר קעווין סוליווען האט געזאגט

די נאכווייענישן פון עמערדזשענסיס און דיזעסטערס זענען שווער צו פארוואלטן דורך די וואס זענען  "
אומדירעקט באטראפן געווארן, איבערהויפט פאר די מערסט באדערפטיגע אין אונזערע   דירעקט אדער

קאמיוניטיס. ׳קעטאליק טשעריטיס׳ שטייט גרייט אויף צו שטיצן און העלפן די באטראפענע פון האריקעין 
קייט צו  ׳איידע׳, און מיר דאנקען גאווערנער האקול און ניו יארק סטעיט פאר די מיטלען און די אנטשלאסנ

   "טוהן גענוי דאס.
 

-עס איז קריטיש"׳נעיּבָארס לינק׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר קעראלע אטערא בראקא האט געזאגט, 
באטראפענע ערטער זאלן באקומען די הילף אין וואס זיי נויטיגן זיך -וויכטיג אז מענטשן אין שטורעם

אומאפגעזעהן אימיגראציע סטאטוס, האוזינג אומשטענדן אדער פעאיגקייט צו באצאלן פאר אינשורענס.  
ואורקערס און שפילן א קריטישע  פילע אומדאקומענטירטע איינוואוינער האבן סערווירט אלס עסענשעל ו

ראלע אין אונזער עקאנאמיע, אבער זיי זענען אפטמאל געווען אויסגעשלאסן פון די מערהייט פון רעגירונג  
׳נעיּבָארס לינק׳ איז דאנקבאר צו גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען אין אכט פאר די וואס   פארלייכטערונג. 

לע פארלייכטערונג און קוקט ארויס אויף צו אדמיניסטרירן די  קוואליפיצירן נישט פאר אנדערע פינאנציע
 " שטורעם פארלייכטערונג פלאן.

  
  וועין הָאו האט געזאגט, CEOאמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל, אינק. פרעזידענט און -כינעזיש 

סטעיט צו   אמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל שטאלצירט זיך זיך צו באטייליגן מיט ניו יארק-דער כינעזיש "
באזארגן עמערדזשענסי פארלייכטערונג צו אומדאקומענטירטע אימיגראנטן אפעקטירט דורך האריקעין 

הילף. עס   FEMA׳איידע׳. פילע אומדאקומענטירטע יחידים און פאמיליעס קוואליפיצירן נישט פאר 
צוריקצושטעלן אויף די פיס  פריידט אונז אז די נייער געלטער וועלן זיין צו באקומען כדי זיי צו העלפן זיך

   "אין אזא שווערע צייט.
  

די פלייצונגען פון ׳איידע׳ " עקזעקיוטיוו דירעקטאר טהעא אשירא האט געזאגט, -׳מעיק דע ראוד׳ קא
האבן חרוב געמאכט אונזערע קאמיוניטיס, און אנגעברענגט ריזיגע שאדנס צו די הייזער פון פילע פון די  

יארקערס. מיר אפלאדירן גאווערנער האקול פאר׳ן נעמען דעם שריט צו  מערסט באדערפטיגע ניו 
וויכטיגע פארלייכטערונג פאר אימיגראנטן אויסגעשלאסן פון פעדעראלע דיזעסטער  -באזארגן קריטיש

הילף. דורך דער פָאנד וועלן שכנים און פאמיליע אין דער צייט וואס זיי נויטיגן זיך גאר שטארק אין  
וועלן קענען אנהייבן פארריכטן זייערע וואוינונגען און זיך פאראויס ציען מיט זייערע פארלייכטערונג 

tel:1-800-566-7636
https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources


 " לעבנס.
  

עקאנאמישע געלעגנהייטן קאמישענער פון נעסאוי קאונטי במקום עקזעקיוטיוו דירעקטאר עריק  
עווען דער עקאנאמישע געלעגנהייט קאמיסיע פון נעסאוי קאונטי אינק. איז ג"  פאולסאן האט געזאגט,

אינקאם נאסאוי קאונטי יחידים זינט עס איז געגרונדעט געווארן. -ביים פראנט פון העלפן לָאו
אומדאקומענטירטע איינוואוינער זענען איבערהויפט אומבאשיצט קעגן די תוצאות פון קאטאסטראפעס  

דארפן נאך טרעפן צו  און שטייען אויס שוועריגקייטן פון נישט באקומען שטורעם ערהוילונג הילף, ווען זיי 
זייערע עיקר׳דיגע געברויכן פון האוזינג, אן טרעפן צו די געזונטהייט און זיכערהייט געברויכן פון זייערע 

פארלאזטע  -פאמיליעס. די הילף איז באשטימט אויף אויסצוגלייכן די אומשטענדן פאר אונזער מערסט
  " איינוואוינער.

  
דער  " קציע עקזעקיוטיוו דירעקטאר דזשאן פארק האט געזאגט,מינקווָאן צענטער פאר קאמיוניטי א 

מינקווָאן צענטער פאר קאמיוניטי אקציע שטאלצירט זיך צו באטייליגן אויף דער באדייטנדע איניציאטיוו צו 
באזארגן מיטלען פאר אומדאקומענטירטע אימיגראנטן אפעקטירט דורך האריקעין ׳איידע׳. פילע 

פארטרעטן אין געדונגענע בעיסמענט  -אנטן אין ניו יארק, אפטמאל איבעראומדאקומענטירטע אימיגר
וואוינונגען, האבן מיטגעמאכט גרויסע פארלוסטן ווען די סּוער עלעמענטן און דרעינעדזש סיסטעמען 

פלָאד וואסער אנגעברענגט דורך ׳איידע׳. אזוי ווי דער פעדעראלע  -זענען אנגעפלייצט געווארן מיט פלעש
ליסט אויס אומדאקומענטירטע הויזגעזינדער, אריינגערעכנט ׳דריעמערס׳, פון צו באקומען פאליסי ש
- פארלייכטערונג געלטער, זענען מיר דאנקבאר פאר גאווערנער האקול און מעיאר דע FEMAדירעקט 

הן  לאזיא׳ס מעלדונג וועגן די העכסט נויטיגע געלטער און פאר׳ן ווייזן אז אונזערע שכנים, אומאפגעזעב
אימיגראציע סטאטוס, טארן נישט באהאנדלט ווערן מיט אכזריות׳דיג אפזאגן שטורעם אדער פאנדעמיע  

   "פארלייכטערונג הילף, נאר באהאנדלט ווערן ווי מענטשן אין פולן ווערט, די זעלבע ווי אונז אלע.
 

׳ס פראגראמען,  ONAיט פאר סיי וועלכע אימיגראנט וואס נויטיגט זיך אין הילף, אדער זיך צו באהעפטן מ
אוונט, מאנטאג ביז  8אינדערפרי ביז  9 7636-566-800-1רופט דער נייע אמעריקאנער האטליין אויף 

שפראכן. פאר מער   200פרייטאג. אלע קָאלס זענען קאנפידענציעל. הילף איז פארהאן אין איבער 
אויף  ONAאלגט נאך  אדער פ americans-new-https://dos.ny.gov/officeאינפארמאציע, באזוכט 

אדער פעיסבוק אויף  NYSNewAmericans@טוויטער אויף 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
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