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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול שאפט באשטעטיגונג פון פעדעראלע רעגירונג פאר דוטשעס קאונטי פעדעראלע
איינציגווייזע דיזעסטער הילף
באטראפענע דוטשעס קאונטי איינוואוינער יעצט בארעכטיגט זיך צו ווענדן פאר איינציגווייזע הילף
פון  FEMAאונטער ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע פאר האריקעין ׳איידע׳
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז איינוואוינער פון דוטשעס קאונטי זענען בארעכטיגט זיך
צו ווענדן פאר FEMA׳ס איינציגווייזע הילף פראגראם אלס טייל פון דער פריער דערקלערטער
׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע פאר די פלייצונגען און שאדן פאראורזאכט דורך די
איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳ אין אנהייב סעפטעמבער .די דאזיגע באשטעטיגונג פאר
איינציגווייזע הילף ערמעגליכט פאר  FEMAצוצושטעלן דירעקטע פינאנציעלע פארלייכטערונג און
שטיצע פאר בארעכטיגטע יחידים און היים אייגנטימער.
"פאריגע חודש האב איך צוגעזען ערשטהאנטיג די חורבנות פאראורזאכט דורך דער היסטארישער
שטורעם ,און איך האב פארשפראכן פאר ניו יארקער אז מיר וועלן טוהן אלץ וואס מיר קענען זיי צו
שטיצן אין זייער ערהוילונגס פראצעס ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .מיר האבן איצט געשאפט
איינציגווייזע הילף פאר איינוואוינער אין דוטשעס און אכט אנדערע קאונטיס אדאנק די ארטיגע ,סטעיט
און פעדעראלע שאדן אפשאצונג טיעמס וועלכע האבן געארבעט אומערמידליך צו שאפן די קריטיש-
וויכטיגע הילף .איך דאנק די יעניגע טיעמס פאר זייערע באמיאונגען און אונזערע צוזאמענארבעטער ביי
 FEMAוועלכע זעצן פאר ווייטער צו שטיצן אונזער סטעיט׳ס ערהוילונג".
"טראפישע שטורעם ׳איידע׳ האט געברענגט חורבנות צו קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק ,און דוטשעס
קאונטי האט געליטן מיליאנען אין שאדן צו ראודס ,ביזנעסער ,און הונדערטער וואוינונגען ",האט
געזאגט סענאטאר טשאָ ק שומער" .כאטש איך וועלן ווייטער קעמפן צו זען אז דוטשעס קאונטי היימען,
ביזנעסער און קאמיוניטיס געפונען זיך אויפ׳ן וועג צו ערהוילונג ,דאך בין איך שטאלץ אז  FEMAהאט
געהארכט וואס איך האב געבעטן פאר די העכסט-נויטיגע פעדעראלע שטיצע צו געבן פאר פאמיליעס די
שטיצע וואס זיי דארפן אויף זיך צו ערהוילן און איבערבויען נאך שטערקער .איך וועל ווייטער קעמפן מיט
אלע כוחות צו פארזיכערן אז פאמיליעס לענגאויס די הודסאן וואלי האבן אלע מיטלען נויטיג אויף זיך
צוריק בויען נאך שטערקער ווי פריער".
"יעצט וועלן איינוואוינער פון דוטשעס קאונטי האבן צוטריט צו באדייטנדע עמערדזשענסי FEMA
פאָ נדינג און קענען אנהויבן צו בויען און זיך ערהוילן פון האריקעין ׳איידע׳ ",האט געזאגט סענאטארקע
קירסטען דזשיליברענד" .צוליב די ברייטקייט און היסטאריש נאטור פון דער שטורעם ,האב איך,
אינאיינעם מיט מיטגלידער פון די ניו יארק קאנגרעסיאנעלע דעלעגאציע און גאווערנער האקול ,געבעטן
דעם העכסט-נייטיגן מאסנאם אלס טייל פון דער ׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע פאר ניו יארק
סטעיט צו העלפן פאמיליעס און קאמיוניטיס זיך צו ערהוילן פון די באדייטנדע שאדנס פאראורזאכט דורך

די פלייצונגען .איך וועלן ווייטער קעמפן צו לייגן די פונדאמענט פאר א שטערקערע ,מער באפעסטיגטע
צוקונפט".
"שאפן אלע פעדעראלע הילף וואס איז צו באקומען צו מאכן א פולקאמע ערהוילונג אויף די שפירן פון
האריקעין ׳איידע׳ איז געווען פאר מיר א הויפט פריאריטעט אין וואשינגטאן .ליפערן  FEMAאיינציגווייזע
הילף צו דוטשעס קאונטי איז א הויפט טריט אין דעם גוטן ריכטונג ",האט געזאגט קאנגרעסמאן שאן
פעטריק מעלאני" .איך האבן נאענט געארבעט מיט ארטיגע באאמטע ,און קאמונקירט מיט׳ן ווייסן הויז
און גאווערנער׳ס אפיס צו באקומען פאר אונזערע טאונס ,ווילעדזשעס ,און קאונטיס ,שטארקע
פעדעראלע פאָ נדינג ,אבער מיר זענען נאכנישט פערטיג .איך וועל ווייטער קעמפן צו פארזיכערן פאר די
איבעריגע פון מיינע פארטרעטנדע אין די הודסאן וואלי צו באקומען פאר זיי די הילף וואס זיי דארפן".
"זינט דער מאמענט וואס האריקעין ׳איידע׳ האט אנגעקלאפט אין אונזערע קאמיוניטיס קעמפ איך שוין
צו שאפן הילף און שטיצע פאר אפסטעיט איינוואוינער ",האט געזאגט קאנגרעסמאן אנטאניא
דעלגאדא" .איך בין שטאלץ צו העלפן ליפערן סיי איינציגווייזע הילף און סיי פובליק הילף צו מענטשן אין
דוטשעס קאונטי .איך דערמוטיג איינוואוינער זיך צו ווענדן פאר  FEMAהילף און קאנטאקטן מיין אפיס
מיט סיי וועלכע פראגן".
"דאס איז זייער אנגענומענע נייעס פאר די איינוואוינער און ביזנעס אייגנטימער לענגאויס דוטשעס
קאונטי וואס זענען באטראפן געווארן דורך האריקעין ׳איידע׳ באלד צוויי מאנאט צוריק ",האט געזאגט
קאונטי עקזעקיוטיוו מארק מאלינארא" .אונזער דעפארטמענט פון עמערדזשענסי אפרוף האט
געארבעט אומערמידליך צו שאפן ארט באזוכן צו געשעדיגטע ערטער און פארזאמלען שאדן
אפשאצונגען פון איינוואוינער און ביזנעס אייגנטימער צו באקומען די צוגעגעבענע פינאנציעלע שטיצע פון
 .FEMAאדאנק זייערע באמיאונגען האבן איינוואוינער און ביזנעסער יעצט א וועג צו באקומען
פינאנציעלע הילף זיי צון העלפן זיך צו ערהוילן".
איינציגווייזע הילף גיבט דירעקטע שטיצע פאר יחידים און היים אייגנטימער .ניו יארקערס קענען מעגליך
אויך באקומען געלטער פאר אנדערע נישט-אינשור׳ירטע אדער אונטער-אינשור׳ירטע דיזעסטער-
געברענגטע אויסגאבן און ערנסט באדערפענישן ,ווי פארריכטונגען אדער ערזעצונג פון פערזענליכע
פארמעגנס אדער געלטער אויף זיך אריבערציען אדער סטאָ רעדזש ,אדער מעדיקעל ,דענטאל ,אדער
טשיילד-קעיר .היים אייגנטימער און דינגער זאלן מאכן יעדע באמיאונג צו דאקומענטירן זייערע
פארלוסטן .אין קאונטיס וואס קוואליפיצירן פאר איינציגווייזע הילף ,וועלן בארעכטיגטע היים אייגנטימער
ארבעטן דירעקט מיט  FEMAצו באקומען די געלטער .הילף קען ארייננעמען פינאנצירונג פאר
צייטווייליגע האוזינג יוניטס ,האוזינג און דרייוו-וועי פארריכטונגען ,קריזיס קאונסלינג ,אנעמפלוימענט
הילף ,און לעגאלע סערוויסעס.
דער סטעיט וועט מיטארבעטן מיט  FEMAאון דוטשעס קאונטי אין דאס אוועקשטעלן א דיזעסטער
ערהוילונג צענטער ,וועלכע וועט גיבן ווערדפולע אינפארמאציע צו העלפן ניו יארקערס אין ערהוילונג
באמיאונגען און שטיצע אין דער פראצעס פאר׳ן זיך ווענדן פאר הילף און פארלייכטערונג.
נאך קאונטיס שוין פון פריער באשטעטיגט פאר פובליק הילף אונטער דער דעקלעראציע רעכענען אריין
בראנקס ,קינגס ,נעסאוי ,ניו יארק ,קווינס ,ריטשמאנד ,ראקלענד ,סופאלק ,סוליווען ,און וועסטשעסטער
קאונטיס.
בראנקס ,דוטשעס ,קינגס ,נעסאוי ,ניו יארק ,אראנדזשּ ,פוטנעם ,קווינס ,ריטשמאנד ,ראקלענד סופאלק,
סוליווען און וועסטשעסטער קאונטיס קוואליפיצירן אויך פאר פובליק הילף ,וועלכס גיבט פאָ נדינג צו
פארריכטן פובליק געביידעס און אינפראסטרוקטור ,אריינגערעכנט ראודס ,בריקן ,סקולס ,פארקס,

שפיטעלער ,פאליציי סטאנציעס ,פייער סטאנציעס ,וואסער און מיסט-וואסער באהאנדלונגס
איינריכטונגען און אנדערע פובליק באזיצטע איינריכטונגען.
גאווערנער האקול און דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס זעצן פאר
ווייטער צו ארבעטן מיט פעדעראלע ,סטעיט ,און ארטיגע מיטארבעטער צו פארזיכערן אז ניו יארקערס
באקומען די רעסורסן און הילף זיך צו פולקאם ערהוילן פון די חורבנות אלס תוצאה פון האריקעין
׳איידע׳.
פרעלימינארע שאדן אפשאצונג שטיצע קומט ווייטער פאר מיט קאונטיס וואס זענען באטראפן געווארן
דורך ׳איידע׳ .דער סטעיט וועט ווייטער ארבעט פאר פעדעראלע הילף פאר אלע באטראפענע
איינוואוינער.
גאווערנער האקול האט פריער אנאנסירט דאס אנהייבן פון א נייע אנליין רעסורס צענטער פאר
אפעקטירטע ניו יארקערס ,צו געפונען ביי  .ny.gov/idaדער צענטער גיבט אינפארמאציע אויף וועלכע
הילף פראגראמען זענען פארהאן און וואו צו געפונען סערוויסעס ווי שיץ-ערטער און צוטריט צו עסנווארג.
די אינפארמאציע אויף דער וועבזייטל וועט ווערן דערפרישט אזוי ווי מער רעסורסן פאר ניו יארקערס
ווערן אהערגעשטעלט.
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