
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/4/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  דאלאר ביליאן 1.16 פאר אפליקאציעס אננעמען יעצט טוט סטעיט  אז אנאנסירט האוקאל גאווערנאר
  פראגראמען הילף פארמינערונג געפאר 'סFEMA אין

   
די 'בויען שטאנדהאפטיגע אינפראסטראקטור און קאמיוניטיס' און די 'פארפלייצונג באפעסטיגונג  

אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט   NYSהילף' גרענט פראגראמען וועלכע ווערן פארטיילט דורך די 
  העלפן קאמיוניטיס צו פינאנצירן באפעסטיגונג פראיעקטן וועטאון עמערדזשענסי סערוויסעס 

   
נאכפאלגנדיג די חורבנות פון די איבערבלייבענישן פון האריקעין איידע, טוט גאווערנאר האוקאל  

אּפלייען פאר קריטישע פינאנצירונג צו    צו ערמוטיגן לאקאלע שטעט און רעגירונג אגענטורן 
  באפעסטיגן אינפראסטראקטור

   
און אינדינאנע שבטים   טַאונסהיינט אנאסירט אז סטעיט אגענטורן, סיטיס,  האט גאווערנאר האוקאל 

ביליאן דאלארדיגע 'בויען   1.16רעגירונגען קענען יעצט אּפלייען פאר פעדעראלע געלטער דורך די 
 Building Resilient Infrastructure andשטאנדהאפטיגע אינפראסטראקטור און קאמיוניטיס' )

Communities, BRIC( 'און די 'פארפלייצונג באפעסטיגונג הילף )Flood Mitigation Assistance, 
FMA צוהעלפן מיט באפעסטיגונג פראיעקטן וועלכע ווערן אויספלאנירט כדי  צו( גרענט פראגראמען  

פארשטערקערן די שטאנדהאפטיגקייט קעגן צוקונפטיגע נאטורליכע קאטאסטראפעס, צום ביישפיל  
, 30גען, ווילדע פייערן און האריקעינס. אפליקאציעס ווערן אנגענומען ביז נאוועמבער שווערע פארפלייצונ

אּפלייען פאר פינאנצירונג נוצנדיג די פעדעראלע עמערדזשענסי באהאנדלונג אגענטור   צו 2021
(Federal Emergency Management Agency, FEMA ,ס סיסטעם אויפן אינטערנעט')FEMA GO .

 State Division ofלונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )די סטעיט אפטיי
Homeland Security and Emergency Services, DHSES וועט איבערקוקן די אפליקאציעס און )

  העלפן די אפליקאנטן מיט פראגן איבער די פראצעדור. 
   

אּפלייען פאר די וויכטיגע פעדעראלע דאלארן וועלכע העלפן   צו"איך טוה ערמוטיגן לאקאלע רעגירונגען 
האט גאווערנאר שטיצן באמיאונגען צו זיך באפעסטיגן און צוגרייטן פאר נאטורליכע קאטאסטראפעס", 

איידע דורכאויס די   "אזוי ווי מיר האבן צוגעזעהן מיט ]האריקעינס[ פרעד, הענרי און האוקאל געזאגט.
עקסטרעמע וועטערס וואס ברענגען מיט    צולעצטיגע חודשים, איז ניו יארק סטעיט נישט קיין פרעמדער 

זיך פארפלייצונגען און חורבנות, באזונדערס אין שוואכערע קאמיוניטיס. מיינע שותפים אין לאקאלע  
י קריטישע געלטער וועלכע וועלן אונז רעגירונגען זאלן שטארק אין באטראכט נעמען צו אּפלייען פאר ד

  העלפן אין אונזער קאמף קעגן די ווירקונגען וואס קלימאט טויש האט אויף אונזער סטעיט."
   

מאכן פאר א פריאריטעט אזעלכע פראיעקטן וועלכע בענעפיטירן   FMA און BRICוועלן  די יאר,
שוואכערע קאמיוניטיס אין איינקלאנג מיט די אנווייזנדע פרינציפ פון פאראויס שטופן יושר און גלייכקייט  

די פראגראמען זיך צו גרייטן פאר קאטאסטראפעס . אונטערנעמונג Justice40 דורכן איינפירן די 
פינאנצירט פראיעקטן וועלכע העלפן פארמערן די שטאנדהאטיגקייט קעגן קאטאסטראפעס, רעדוצירן  

ן צו פארמיידן צוקונפטיגע קאסטן פון קאטאסטראפעס, באזונדערס אין  דאס ליידן פון קאטאסטראפעס או 

https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-building-resilient-infrastructure.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-flood-mitigation-assistance-grants.pdf
https://www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2021/07/20/the-path-to-achieving-justice40/


שוואכערע קאמיוניטיס און אין אזעלכע וועלכע זענען אין א גרעסערע געפאר וועלכע ווערן אפט באטראפן 
  פון קלימאט טויש מער פון אנדערע.

   
ניו יארק סטעיט היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער ּפעטריק א. מוירפי 

געפאר פארמינערונג   FEMAאּפלייען פאר  צו"מיר ערמוטיגן קאמיוניטיס ארום די סטעיט  האט געזאגט,
ער גרייטקייט  פארענדיגן פראיעקטן וועלכע בענעפיטירן זייערע בירגער און פארבעסערן זיי  צוגעלטער 

רעדוצירן זייער    צופאר צוקונפטיגע נאטורליכע קאטאסטראפעס. די געלטער וועלן ערלויבן קאמיוניטיס 
אדרעסירן טוישנדע   צואויסגעשטעלטקייט, באשיצן לעבנס און פארשטערקערן זייערע מעגליכקייטן 

  קלימאט אומשטענדן."
   

די נאציאנאלע באפעסטיגונג גרענטס וועלכע ווערן געשאנקען פאר די בעסטע אפליקאציעס דעקן נישט  
העלפן   צובאלדיגע נויט אדער פאררעכטונגען פון לעצטיגע שווערע שטורעמעס. די גרענטס ווערן געגעבן 

  פאר געמיינע סכנה רעדוצירן די אל צודורכפירן נאטורליכע סכנות פארמינערונג פראגראמען פון פאראויס 
די באפעלקערונג און פאר סטרוקטורן פון צוקונפטיגע סכנות'דיגע געשעענישן, און אין די זעלבע צייט אויך  

  רעדוצירן די אנגעוויזנקייט אויף פעדעראלע געלטער נאך צוקונפטיגע קאטאסטראפעס.
   

ע פראיעקטן קאסטן און אויף די  יעדע פון די גרענט פראגראמען האבן באגרעניצונגען אויף די מאקסימאל
חלק פון פעדעראלע ביישטייערונג. אּפליקאנטן מוזן דעקן די איבעריגע קאסטן פון די פראיעקט נאך וואס  

  די פעדעראלע חלק איז איבערגעגעבן געווארן.
   

פאר אינפארמאציע איבער הילפס מיטלען וואס זענען דא צו באקומען פאר איבערלעבער פון האריקעין  
  .www.ny.gov/ida איידע, באזוכט 

  
אדער פארבינדט אייך מיט   /www.dhses.ny.gov/recovery פאר מער אינפארמאציע, באזוכט ביטע 

DHSES באפעסטיגונג ביי HazardMitigation@dhses.ny.gov.  
   

  איבער די אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס

שטעלט צו   סערוויסעס עמערדזשענסי און זיכערהייט  היימלאנד פון אפטיילונג סטעיט  יארק  ניו די
פארמיידן, באשיצן פון, זיך גרייטן פאר,  צופירערשאפט, אנפירונג און שטיצע פאר אונטערנעמונגען 

פאראורזאכטע און נאטורליכע  -טעראריזם און אנדערע מענטשליך  —און זיך ערהוילן פון  צורעאגירן 
  קאטאסטראפעס, דראונגען, פייערן און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט די

DHSES  פַאלָאוט , בלאט  פעיסבּוק NYSDHSES@  אדער  , אינסטאגראם אדער אויף טוויטער  אויף
  .dhses.ny.gov באזוכט 

  
###  
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