
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/27/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול נעמט אויף מיט צופרינדהייט דאס אהיימקומען פון ניו יארק סטעיט פייערלעשער 
 פון באקעמפן קאליפארניע און ארעגאן וויילדפייערס  

  
ניו יארקער געפארן צו פיר סטעיטס צו באקעמפן זיבן   47אין דעם דאזיגער פייער סעזאן זענען 

 פייערס  
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אויפגענומען מיט צופרידנהייט דאס אהיימקומען פון דער לעצטער  
נדזשערס פון דער  פיר ניו יארק סטעיט וויילדלענד פייערלעשער, וועלכע זענען אלע וואלד רעי

וואכיגע  -(, נאכ׳ן פארענדיגן זייער צווייDECדעפארטמענט ָאוו ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען )
אויפגאבע אויף צו באקעמפן די וויילדפייערס אין קאליפארניע און ארעגאן. די פייערלעשער׳ס אויפגאבע 

נען געפארן צו פיר סטעיטס צו  פארשליסט א פייער סעזאן אין וועלכן ניו יארקער פייערלעשער זע
 מיליאן עיקערס לאנד.    1.7באקעמפן זיבן וויילדפייערס וועלכע האבן פארברענט באלד 

  
ברענגנדע וויילדפייערס וועלכע רייסן זיך נאך  -קלימאט ענדערונג האט געפירט צו א זומער פון חורבנות"

ניו יארק׳ס דרייסט "  האט גאווערנער האקול געזאגט. "אדורך קאמיוניטיס איבער׳ן גאנצן לאנד, 
וויילדלענד פייערלעשער שטייען שטענדיג גרייט צו העלפן באשיצן מענטשן און פארמעגנס אפגעזעהן ווי  

- מסוכן׳דיג דער מצב, און איך בין גאר דאנקבאר פאר זייערע באמיאונגען אויסצומאכן אין די ווארשיינליך
י ווי ניו יארק׳ס טיעמס זענען יעצט צוריק אהיים זיכער און אומגעשעדיגט, זעצן אומבאזיגבארע קאמף. אזו

מיר פאר ווייטער צו שיקן אונזער שטיצע און געבעטן צו אלע וועלכע זענען נאך אויף די פארנט ליניעס פון  
   "די וויילדפייערס.

  

׳ס וואלד רעינדזשערס.  DEC די לעצטע פייערלעשער זיך אומצוקערן אהיים זענען פון די ראנקען פון
רעינדזשער ברייען געלעגהער פון סופאלק קאונטי האט געדינט אלס א פַאסיליטי יוניט פירער ביי דער 

דיקסי פייער אין קאליפארניע. רעינדזשער טשארלס קאברעהל פון ווארען קאונטי האט אויך געדינט ביי  
דזשאסעף העס פון סאראטאגע קאונטי איז   פָארס פירער. רעינדזשער-דער דיקסי פייער אלס א טעסק

ארויסגעשטעלט געווארן צו ארבעטן אלס אן אויפנעמענדע דיסטריביושען מענעדזשער ביי דער ווינדי  
- פייער אין קאליפארניע, און רעינדזשער דזשערעמי אלדרויד פון טשענאנגא קאונטי איז געווען א טעסק 

 ס פייער אין ארעגאן.  פָארס פירער ביי דער ׳רָאף ּפעטש׳ קאמפלעק
  

יאר ארויסגעשטעלט געווארן דורך  -עקספערט וויילדלענד פייערלעשער זענען היי 47א סך הכל פון 
גאווערנער האקול צו העלפן באקעמפן פייערס אין אנדערע סטעיטס. אין צוגאב צו פייערלעשער פון די  

ט געווארן עקספערט פייערלעשער פון  ׳ס וואלד רעינדזשערס, זענען אויך ארויסגעשיקDECראנקען פון 
חיים, מאטעריאל  -׳ס ׳דיוויזיעס פון לאנד און וועלדער, אפעראציעס, פיש און בעליDECדער 

פארוואלטונג, און ערהוילונג׳ צו באקעמפען די פייערס אינדרויסן פון סטעיט. פריער דעם חודש האט דער 
פון א מאנשאפט פון וויילדלענד פייערלעשער ארויסגעשיקט צו   דאס אומקערן זיךגאווערנער געפייערט 

אויף  אויפגענומעןקאמפלעקס פייער אין קאליפארניע. פאריגע חודש האט דער גאווערנער   KNPדער 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-welcomes-home-new-york-state-firefighting-crew-knp-complex-fire-california
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-western


אהיים א מאנשאפט פון וויילדלענד פייערלעשער וועלכע האבן זיך אומגעקערט פון דער גרינוואוד פייער 
, וועלכער האט געהאלפן באקעמפן די דיקסי  ראבי מיקוסטע, אין צוגאב צו וואלד רעינדזשער אין מינעסא

פון  אומגעקערטט, האט וואלד רעינדזשער מייקל בורקהאלדער זיך פייער אין קאליפארניע. אין אוגוס
קעמפן דעם אלדער קריעק און טרעיל קריק פייערס אין מאנטענע. אין יולי האט רעינדזשער טימאטי  

 אהיים נאכ׳ן געשיקט ווערן צו די ּבוטלעג פייער אין ארעגאן.   זיך אומגעקערטקארפענטער  

  
DEC  ,אן צו וויסן ווען אדער וואו זיי וועלן באאויפטראגט  "קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט

יבן זיך איין צענדליגע פון ניו יארק׳ס וויילדלענד פייערלעשער יעדעס יאר צו העלפן ווערן, דאך שרי
׳ס וואלד  DECבאשיצן קאמיוניטיס פון שוידערליכע וויילדלענד פייערס אין אנדערע סטעיטס.  

רעינדזשערס שפילן ווערדפולע ראלעס אלס עקספערטן אין אינצידענט קאמאנד, אינאיינעם מיט 
לענד פייערלעשער פון לענגאויס אגענטור דיוויזיעס און וואלונטירער וועלכע ענטפערן דאס  טרענירט וויילד

ברענענדע וויילדפייערס אונטער קאנטראל. איך לויב די פייערלעשער  -ארויסרוף צו העלפן ברענגען ווילד
יא דורך   פאר זייער העלדישקייט און טריישאפט, איבערהויפט אין א פייער סעזאן פיל פארערגערט דאס

   "אונזער ענדערנדע קלימאט.
  

אויף עיקערס   963,000און געברענט איבער  13קאליפארניע׳ס דיקסי פייער האט זיך אנגעהויבן אום יולי 
דער ׳ּפלומעס נעשענעל פָארעסט׳, ׳לַאססען נעשענעל פָארעסט׳, און ׳לַאססען ווָאלקַאניק נעשענעל  

שטחים אין פינף באזונדערע קאונטיס. דער ׳ווינדי פייער׳ אין קאליפארניע איז ערשט  -ּפַארק׳, ווי אויך ערד 
עיקערס אין די טולע ריווער   97,500, און ברענט איצט איבער  9דערשפירט געווארן אום סעפטעמבער 

אינדיען רעזערוועישען און ׳סעקווָאויע נעשענעל פָארעסט׳. דער ׳רָאף ּפעטש׳ פייער אין ארעגאן האט זיך  
עיקערס   50,400בליצן. עס ברענט איבער  20, נאכ׳ן ווערן באטראפן פון איבער 29אנגעהויבן אום יולי 

ער ׳ּבוטלעג פייער׳ אין ארעגאן האט געברענט באלד  אויף דער ׳אומּפקווַא נעשענעל פָארעסט׳. ד
קאמפלעקס פייער אין קאליפארניע האט אפגעבראטן איבער   KNPעיקערס לאנד שטח. דער  414,000
עיקערס. דער ׳ַאלדער קריק׳ פייער אין מאנטענע איז געווען פאראנטווארטליך פאר באלד   88,000
עיקערס פארברענטע ערד שטח. דער גרינוואוד פייער אין מינעסאטע האט געהאלטן  37,000

 עיקערס ערד שטח.   27,000פייערלעשער פארנומען דורך דעקן באלד 
  

מיטלען ווערן דירעקט צוריקגעצאלט צו ניו יארק דורך דער -פערסאנאל און רייזע אויסגאבן פאר די הילפס
עס וואלד סערוויס אדער צוריקגעצאלט באזירט אויף א פאראייניגטע הילף אפמאך צווישן סטעיטס און  -יו

 פעדעראלע לאנד אגענטורן.  
  

קעמפער מאנשאפט, ארויסצוהעלפן מערב  -ארויסגעשיקט איר ערשטע פייער  האט ניו יארק 1979אין 
סטעיטס מיט ריזיגע וויילדפייערס. דורכשניטליך זענען איינס אדער צוויי מאנשאפט מיטגלידער געשיקט  

געווארן לויט ווי עס נויטיגט זיך אויף ארויסצוהעלפן מיט וויילדפייערס יעדעס יאר. אין צוגאב צו העלפן 
האלטן וויילדפייערס און מינימיזירן שאדנס טוט דער מאנשאפט זיך איינשאפן ווערדפולע ערפארונג  איינ

 ריזיקע אינצידענטן אין ניו יארק.  - וואס קען געניצט ווערן צו באקעמפן וויילדפייערס און פארוואלטען אלע
  

 ### 
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