
 

 

 
 גאווערנאר קעטי האוקאל  10/12/2021 פאר באלדיגע פארעפענטליכונג:

 
 

מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער צו שטיצן לאקאלע   7.4גאווערנאר האוקאל אנאנסירט 
  עמערדזשענסי פלאנירונג און רעאקציע באמיאונגען 

   
געלטער וועלן שטיצן ניו יארק'ס קאונטיס מיט עמערדזשענסי פלאנירונג באמיאונגען און מיטן זיין  

  גרייט פאר אפעראציע
   
מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער זענען  7.4גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז 

יעצט דא צו באקומען פאר קאונטי עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטורן אין ניו יארק סטעיט צו שטיצן  
דורך די   דאס פלאנירונג און דאס גרייטקייט פאר אפעראציע אין פאל פון יעדן סארט קאטאסטראפע.

 Emergency Managementיערליכע פעדעראלע עמערדזשענסי פארוואלטונג פעהיגקייט גרענט )
Performance Grant, EMPG  קענען די בארעכטיגטע אגענטורן באקומען געלטער צו אויסצאלן א רייע )

בונגען ביז איינקויפןן  פון באמיאונגען, אנגעהויבן פון די אנטוויקלונג און איינפירונג פון טרענירונג און אי
  עמערדזשענסי רעאקציע מיטלען. 

   
"די געלטער זענען קריטיש וויכטיג פאר קאמיוניטיס אין ניו יארק סטעיט אין די צייט ווען מיר ערהוילן זיך  

האט  פארבינדענע שאדנס וואס מיר האבן געליטן דורכאויס די לעצטע חודשים", -ווייטער פון די שטורעם
ך צו ספראווען מיט די שרעקליכע  "אין די צייט ווען מיר זענען געצווינגען זיגאווערנאר האוקאל געזאגט. 

ווירקונגען פון קלימאט טויש אויף אן אפטערע פארנעם, בין איך רואיג וויסנדיג אז אונזערע לאקאלע  
עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטורן וועלן גוט אויסנוצן די געלטער זיך צו גרייטן פאר צוקונפטיגע  

  קאטאסטראפעס." 
  

וזן לאקאלע בארעכטיגטע אגענטורן אהערשטעלן פראיעקטן אדער  כדי צו באקומען די געלטער, מ
אונטערנעמונגען צו פארשטערקערן זייער גרייטקייט און רעאקציע מעגליכקייטן זיך צו אפגעבן מיט אלע  
פאטענציאלע געפארן. פראיעקטן דארפן זיך אויך קאנצעטרירן אויף צו אדרעסירן סיי וועכע באמיאונגען  

ונען אז זיי דארפן פארבעסערט ווערן איבערן לאנד. דאס רעכנט אריין פלאנירונג  האט געפ FEMAוואס 
אויף וויאזוי צו האלטן און אויסטיילן עקוויּפמענט, עוואקואציע פלאנירונג, זיך אפגעבן מיט פינאנציעלע 

הינזיכטן פון קאטאסטראפעס, הַאוזינג און שטאנדהאפטיגע קאמיוניקאציע מיטלען דורכאויס  
  טראפעס. קאטאס

  
 Division ofסטעיט אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס ) 

Homeland Security and Emergency Services, DHSES עקזעקיוטיוו דעּפיוטי )
"דורכאויס די לעצטע יארן איז ניו יארק  קאמישאנער, טערענס דזש. ָאלירי, האט געזאגט, 

אריבערגעגאנגען א ברייטע רייע פון עמערדזשענסי אומשטענדן, אנגעהויבן פון א פאנדעמיע און  
שענסי פארוואלטונג נאטורליכע קאטאסטראפן ביז טעראר אטאקעס, מאכנדיג גאר וויכטיג אז עמערדז

מאנשאפטן זאלן האבן די מיטלען וואס זיי דארפן צו קענען האלטן אונזערע קאמיוניטיס זיכער. די  
גרענטס וועלן צושטעלן קריטישע געלטער פאר אונזערע לאקאלע שותפים צו פארשטערקערן זייער  

  גרייטקייט פאזיציע." 
  



 

 

NYSAC   נישט קיין חילוק אויב עס ריָאו האט געזאגט, עקזעקיוטיוו דירעקטאר סטעפען דזש. עקווא"
איז רעאגירן צו א גלאבאלע געזונטהייט פאנדעמיע אדער נאטורליכע קאטאסטראפעס, זענען קאונטי  
עמערדזשענסי פארוואלטונג געווארן א מער און מער קריטישע מיטל. ווען קאטאסטראפעס באטרעפן 

ירן עמערדזשענסי אפעראציע צענטערן צו אנפירן די  אונזערע קאמיוניטיס, טוהען קאונטיס מאביליז
לאקאלע רעאקציע און זיכער מאכן אז איינוואוינער באקומען די הילף און מיטלען וואס זיי דארפן האבן  

כדי צו בלייבן זיכער. מיר לויבן אויס גאווערנאר האוקאל און די היימלאנד זיכערהייט פירער פארן  
יט וועלכע מיר ספראווען זיך און פארן צושטעלן די מיטלען וועלכע וועלן  אנערקענען די שוועריגקייטן מ

  אונז העלפן זיך בעסער צוגרייטן פאר צוקונפטיגע עמערדזשענסיס." 
  

"דאס ניו יארק סיטי עמערדזשענסי פארוואלטונג קאמישאנער, דזשאן סקריוואני, האט געזאגט, 
ערדזשענסי פארוואלטונג פעהיגקייט גרענט וועט אונז  קענען באקומען קריטישע געלטער אזוי ווי די עמ

-ערלויבן צו האלטן ניו יארק סיטי זיכער און באפעסטיגט אין צייטן ווען נאטורליכע און מענטשליך
עמערדזשענסי פארוואלטונג איז   NYCפאראורזאכטע דראונגען פארמערן זיך און אנטוויקלען זיך. 

ער און יעדע קאמיוניטי איבער אלע פינף בָארָאוס, און מיר  איבערגעגעבן צו העלפן יעדע ניו יארק
באדאנקען אונזערע שותפים אין די רעגירונג פארן אנערקענען און מאכן א פריאריטעט פון די נויט זיך צו  

  גרייטן פאר, רעאגירן צו, און זיך ערהוילן פון עמערדזשענסיס." 
  

"ניו יארק מוז זיין גרייט פאר קאטאסטראפעס, און אונזער  קאנגרעס פרוי גרעיס מענג האט געזאגט, 
סטעיט מוז האבן די מיטלען וואס זי פארלאנגט כדי צו קענען פלאנירן פאר קאטאסטראפעס. די נויט צו  
זיין גרייט צו רעאגירן צו עמערדזשענסיס איז אויפגעדעקט געוורן לעצטע חודש ווען די פארפלייצונגען  

ענגט געווארן דורך די איבערבלייבענישן פון האריקעין איידע האבן אנגעמאכט  וועלכע זענען אנגעבר
מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער וואס די גאווערנאר   7.4חורבנות אויף אונזער ראיאן. די  

אנאנסירט היינט וועט שטיצן אונזערע באמיאונגען צו באשיצן ניו יארקער, און איך בין פרייליך אז ניו יארק  
עט באקומען די קריטישע געלטער. א דאנק אייך, גאווערנאר האוקאל און די ניו יארק סטעיט אפטיילונג  וו

פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס פארן ארבעטן צו האלטן די איינוואוינער פון  
  אונזער סטעיט פארזיכערט." 

  
ט האט געזאגט,  יא  נָאו עסּפא  די לעצטע דריי חודשים האבן אונז געוויזן אז " קאנגרעסמאן אדריא 

קאטאסטראפעס וועלכע באטרעפן ניו יארק סיטי און גאנץ ניו יארק סטעיט האבן זיך נישט 
באזונדערס צוליב קלימאט טויש. עס קומט זיך פאר ניו יארקער צו וויסן אז זייערע   –פארשטייטערט 

און זענען   —, קענען ווייך מאכן די פאטש פון—גירן צוסטעיט און לאקאלע רעגירונגען זענען גרייט צו רעא
גרייט צו זיכער מאכן אז ניו יארקער קענען זיך פולשטענדיג צוריק אויפבויען פון יעדע קריזיס, און די גאר  

נויטיגע געלטער וועלן זיכער מאכן די פלאנירונג און גרייטקייט פאר אפעראציע פאר יעדע סארט 
  ארק קען מעגליך אריבערגיין." קאטאסטראפע וואס ניו י

  
  ארבעטנדיג אין די ראמען, קענען די געלטער גענוצט ווערן צו אויסצאלן:

  פארוואלטונג און אדמיניסטראציע אקטיוויטעטן;  •
  פלאנירונג; •

  איינגעשטעלטע פאר עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטורן; •
  עקוויּפמענט;  •
  טרענירונג און איבונגען; •

  קאנסטרוקציע און רענאוואציע פון עמערדזשענסי אפעראציעס צענטערן; און  •
  און קאמיוניקאציע מיטלען סיסטעמען צווישן אגענטורן  GISאויפהאלטונג פון  •

  
  קאסטן וועלכע קענען נישט אויסגעצאלט ווערן רעכענען אריין:



 

 

נישט ערלויבטע עקוויּפמענט: וואפן, אמוניציע, גראנאטן שיסער, 'בעיָאנעט' מעסער,   •
אדער לופטוואפע, שיפן, קארן אדער טרעקלעך פון יעדע סארט וואס האט אינסטאלירטע 

  וואפן. 
וירענע פובליק סעיפטי אפיצירן פאר די  קאסטן צו שטיצן דאס אויפנעמען איינגעשווא •

צוועקן פון דורכפירן די געווענטליכע פובליק סעיפטי אויפגאבן אדער צו ערזעצן אלטע 
  פובליק סעיפטי פאזיציעס און פאראנטווארטליכקייטן.

אקטיוויטעטן און פראיעקטן וועלכע האבן נישט קיין שייכות מיט דאס דורכפירן און   •
  ראגראם.פ EMPGאיינפירן די 

  
סומעס פון די גרענט וועלכע זענען דא צו באקומען פאר לאקאלע עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטורן  

  זענען אויסגערעכנט אונטן:
  

  סומע צו באקומען  אגענטור

Albany County  $116,055  

Allegany County  $22,869  

Broome County  $78,233  

Cattaraugus County  $34,321  

Cayuga County  $34,215  

Chautauqua County  $54,250  

Chemung County  $37,429  

Chenango County  $23,428  

Clinton County  $34,982  

Columbia County  $28,034  

Cortland County  $23,011  

Delaware County  $22,516  

Dutchess County  $113,604  

Erie County  $340,513  

Essex County  $19,373  

Franklin County  $23,837  

Fulton County  $25,273  

Genesee County  $26,933  

Greene County  $22,969  

Hamilton County  $6,765  

Herkimer County  $28,554  

Jefferson County  $47,432  

Lewis County  $14,889  

Livingston County  $28,873  

Madison County  $31,811  

Monroe County  $276,737  

Montgomery County  $23,333  

Nassau County  $494,021  

City of New York  $2,989,486  



 

 

Niagara County  $84,026  

Oneida County  $90,747  

Onondaga County  $175,497  

Ontario County  $44,402  

Orange County  $141,102  

Orleans County  $20,655  

Oswego County  $49,578  

Otsego County  $27,729  

Putnam County  $41,401  

Rensselaer County  $63,203  

Rockland County  $118,787  

Saratoga County  $85,172  

Schenectady County  $61,486  

Schoharie County  $16,956  

Schuyler County  $11,696  

Seneca County  $17,869  

St. Lawrence County  $45,867  

Steuben County  $41,138  

Suffolk County  $550,175  

Sullivan County  $33,310  

Tioga County  $23,664  

Tompkins County  $42,078  

Ulster County  $71,622  

Warren County  $28,988  

Washington County  $28,078  

Wayne County  $39,233  

Westchester County  $351,492  

Wyoming County  $20,389  

Yates County  $14,254  

  $7,364,340  סך הכל

  
  

( וועט DHSESדי ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )
וועט זיין אין פארבינדונג מיט די   DHSES. די FEMAאויסטיילן די געלטער וועלכע קומען פון 

עמערדזשענסי פארוואלטונג אפיס פון יעדע דזשּוריסדיקשען דירעקטערהייט צו זיכער מאכן אז די  
  געלטער ווערן איבערגעבן ווי שנעלער מעגליך.

  
  איבער די אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס

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

פאראורזאכטע און נאטורליכע  -ון אנדערע מענטשליךטעראריזם א —רעאגירן צו און זיך ערהוילן פון 
  קאטאסטראפעס, דראונגען, פייערן און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט די

http://www.dhses.ny.gov/
http://www.dhses.ny.gov/
http://www.dhses.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8b4783ef-d4dcbadd-8b457ada-000babd905ee-4126b66dbb05cf46&q=1&e=6dfb7418-3f31-46da-ba63-a6581b310a4e&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES


 

 

DHSES פַאלָאוטפעיסבּוק בלאט , NYSDHSESאדער אינסטאגראם אדער אויף  @ אויף טוויטער ,
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