
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/8/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט פעדעראלע באשטעטיגונג פאר ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע  
 פאר קאמיוניטיס באטראפן דורך טראפישע שטורעם ׳פרעד׳ 

  
אלעגאני, קאיוגע, קארטלענד, לואיס, אניידע, סטובען, טיאגע און יעיטס קאונטיס קוואליפיצירן פאר 

   בויען פובליק באזיצטע איינריכטונגען און אינפראסטרוקטורפובליק הילף צו העלפן דאס איבער
  

 צו באשטעטיגן אינדיווידיועלע הילף פארלאנג פאר סטובען קאונטי   FEMAגאווערנער רופט אויף 
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז פרעזידענט ביידען האט באשטעטיגט איר פארלאנג  
פאר א ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע פאר אכט קאונטיס צו העלפן געבן פעדעראלע פינאנציעלע 

ורזאכט פארלייכטערונג פאר ארטיגע רעגירונגשאפטן וועלכע ערהוילן זיך פון די פלייצונג שאדנס פארא
דורך טראפישע שטורעם ׳פרעד׳ אין מיטן אוגוסט. דער דעקלעראציע וועט געבן פובליק הילף צו  

מוניציפאליטעטן אין די קאונטיס פון אלעגאני, קאיוגע, קארטלענד, לואיס, אניידע, סטובען, טיאגע, און  
אר פובליק באזיצטע  מיליאן דאלער אין שאדנס זענען באריכטעט געווארן פ  36.2יעיטס, וואו איבער 

   אינפראסטרוקטור און איינריכטונגען.
  

און פעדעראלע, סטעיט, און ארטיגע   FEMAגאווערנער האקול זעצט פאר ווייטער צו ארבעטן מיט 
מיטארבעטער צו פארזיכערן אז ניו יארקער איינוואוינער באקומען די פארלייכטערונג אין וואס זיי נויטיגן 

   זיך פון עטליכע שטורעמעס וואס האבן באטראפן דעם סטעיט דעם פארלאפענעם זומער.
  
סאנאל וועלכע האבן געארבעט מיט ארטיגע  אדאנק די איבערגעגעבנקייט פון אונזערע סטעיט פער"

דורכצופירן שאדן אפשאצונגען איבער די באטראפענע ערטער, פילע אפסטעיט  FEMAבאאמטע און  
האט גאווערנער האקול   "נויטיגע פעדעראלע הילף,- קאמיוניטיס וועלן איצט זיין בארעכטיגט פאר העכסט

ידענט ביידען און די פעדעראלע רעגירונג פאר׳ן  איך בין דאנקבאר פאר די שטיצע פון פרעז "  געזאגט.
צוטרעטן צו העלפן ניו יארקער איינוואוינער זיך איבערצובויען. איך קוק ארויס אויף פארצוזעצן צו ארבעטן  

מיט דער אדמיניסטראציע צו זעהן עס זאל אנקומען צו סטובען קאונטי די מיטלען אין וועלכן עס נויטיגט 
   "ילן אריינגערעכנט אינדיווידיועלע הילף פאר היים אייגנטימער.זיך אויף זיך צו ערהו

  
א ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע מיט א פובליק הילף דעזיגנירונג ערלויבט פאר פינאנציעלע הילף  
פון דער פעדעראלער רעגירונג צו ארטיגע קאמיוניטיס כדי זיי זאלן זיך קענען ריכטיג ערהוילן פון פלייצונג 

׳ס פובליק הילף פראגראם, איז פארהאן צו באקומען צוריקצאל פאר  FEMAדורך  בינדענע שאדנס.פאר
-אקטיוויטעטן ווי אוועקפירן אפפאל, עמערדזשענסי אפהיט מאסנאמען, פארריכטן און איבערבויען פובליק

ער,  באזיצטע אינפראסטרוקטור, אריינגענומען ראודס, פובליק סקולס, ברידזשעס, פארקס, שפיטעל
וואסער באהאנדלונגס פאציליטעטן און אנדערע  -פאליציי סטאנציעס, פייער סטאנציעס, וואסער און מיסט

   פובליק איינריכטונגען.
  

מיט דאס ארויסגעגעבן דער פעדעראלע דיזעסטער דעקלעראציע וועלט די סטעיט׳ס דיוויזיע פון 



אינאיינעם מיט ארטיגע מיטארבעטער צו   היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס ארבעטן
אידענטיפיצירן ערהוילונגס פראיעקטן זיך צו ווענדן פאר צוריקצאל דורך דער פובליק הילף פראגראם.  

FEMA   וועט דאן איבערקוקן די פראיעקטן פאר בארעכטיגקייט און דורכפירן ארט באזוכונגען מיט דער
אנירן און קאמבינירן פראיעקטן, לויט ווי עס איז צוגעפאסט.  דיוויזיע און ארטיגע באאמטע אויף אויסצופל

נאכדעם וואס א פראיעקט וועט אידענטיפיצירט ווערן און דער ערשטער ארט באזוך דורכגעפירט געווארן  
, דיוויזיע שטאב מיטגלידער, און ארטיגע באאמטע אנטוויקלען דער ׳פראדזשעקט FEMAוועלן 

שאדן דערציילונג, די פארנעם פון די ארבעט, און א קאסט אפשאצונג.   וואורקשיט׳, וועלכס אנטהאלט א
נאכפאלגנדיג אן ענדגילטיגער בארעכטיגקייט איבערזיכט, וועט פָאנדינג ווערן פארשפראכן פאר דעם  

   פראיעקט.
  

די פעדעראלע רעגירונג האט נאך נישט באשלאסן אויף ניו יארק׳ס פארלאנג פאר געלטער צו שטיצן 
ען קאונטי היים אייגנטימער אונטער דער אינדיווידיועל הילף פראגראם. גאווערנער האקול וועט  סטוב

 מיטלען ווערן געגעבן פאר סטובען קאונטי.  -ווידעראמאל אריינגעבן דעם פארלאנג ביז די נויטיגע הילפס
  

ונען אין אוונט און אין פלאד פלייצ-, האבן זיך געטראפן ווייט פארשפרייטע פלעש18אום מיטוואך, אוגוסט 
די איבערנאכט שעה׳ן אין טיילן פון סטובען קאונטי, וועלכע האבן פאראורזאכט עטליכע וואסער ראטעווען  

ווָאטעאר רעסקיו׳ מאנשאפט פון דער דעפארטמענט און  -׳סוויפט אונטערנעמונגען און איוואקיואציעס.
פערסאנאל פון ׳אפיס פון פייער פרעווענשען און   ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען, סטעיט פאליציי, און

קאנטראל׳ האבן זיך אפגערופן צו מערערע פארפלייצטע הייזער אין זעקס באזונדערע מוניציפאליטעטן.  
די איוואקואירטע זענען פלאצירט געווארן פאר שיצונג ביי פארשידענע לאקאציעס אין דער צייט וואס די  

ט אויף היימען און פארמעגן און פאטענציעל געשעדיגט געווארן צוליב די  פלייצונג וואסערן האבן געדראע
 פלייצונגען.  

  
נאך דער שטורעם האט דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פאר היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי  

סערוויסעס ארויסגעשטעלט ספעציאליסטן אפצושאצן די שאדנס אויף זיך צו קענען אנווענדן פאר  
און ארטיגע   FEMAראלע דיזעסטער הילף. דער סטעיט איז געבליבן אין כסדר׳דיגע קאנטאקט מיט פעדע

מיטארבעטער דורכאויס דעם פראצעס צו דרוקן פאר א פארשנעלערטע איבערזיכט אויף דער  
 פעדעראלער זייט נאכדעם וואס די פרעלימינארע שאדן אפשאצונגען זענען פארענדיגט געווארן.  
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