אויף תיכף ארויסצוגעבן10/28/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט אנהייב פון קאנסטרוקציע אויף  14מיליאן דאלער פלייצונג באשיצונג
פראיעקט אין קאנארסי
אויף יארטאג פון סופערסטארם סענדי הויבט סטעיט אן ארבעט צו באשיצן איינוואוינער לענגאויס
פרעש קריעק אין ברוקלין
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז דער גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג
( )GOSRוועט אנהויבן קאנסטרוקציע אויף א  14מיליאן דאלערדיגע פראיעקט צו באשיצן די מערסטע
ריזיקירטע טיילן פון פרעש קריעק׳ס שאָ רליין אין קאנארסי ,ברוקלין .דער פראיעקט וועט העלפן דער
קאמיוניטי זיך צופאסן צו די ווירקונגען פון קלימאט ענדערונג דורך רעדוצירן פלייצונג אין לויף פון
צוקונפטיגע שטורעמעס און העכערונגען אין דער ים-הייעך ,און העלפן דעם געגנט זיך ערהוילן שנעלער
אין לויף פון צוקונפטיגע שטורעם פארקומענישן.
"קלימאט ענדערונג איז א ווירקליכקייט וואס מיר מוזן אדרעסירן און איך בין אנטשלאסן צו בויען
אינפראסטרוקטור וואס וועט באשיצן אונזערע קאמיוניטיס בשעת מיר באנעמען זיך מיט שטייגנדע ים׳ען
און כסדר פארשטערעקערנדע שטורעמעס ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .קאנארסי איז
איבערהויפט אומבאשיצט קעגן שטורעם סּורדזשעס און פלייצונגען ,און דער פראיעקט וועט
פארשטערקערן דעם געגנט און געבן פאר איינוואוינער די הרחבת הדעת וואס זיי דארפן און וואס קומט
זיך זיי".
די פרעש קריעק באשיצונג פראיעקט וועט ניצן סטראטעגישע פלייצונג באשיצונג מאסנאמען צו
פארבעסערן באפעסטיגונג אין דער קאמיוניטי ,וועלכס איז א -FEMAדעזיגנירטע ספעציעלע פלייצונג
ערטער.
די פראיעקט וועט ווערן איינגעפירט דורך GOSR׳ס סוב-באקומער פארטנער ,די דארמיטארי
אויטאריטעט פון דער סטעיט ניו יארק (.)DASNY
אנפלייץ טויער קאמערן ווערן וועלן אינסטאלירט אין קאָ לווערטס וואס פליסן צו פרעש קריעק ביי עוועניו
קעי ,עוועניו על ,עוועניו עם ,עוועניו ען ,און סי-וויו עוועניו .דער ארויספאל אריין אין פרעש קריעק ביי
עוועניו עם ,וועלכס איז פארשטעלט דורך סעדימענטעישען און אנדערע אפפאל וואס האלט צוריק די
וואסער פליס ,וועט ווערן איבערגעבויט מיט א ווידער-פארשטערקערטע קאנקרעטע שטורעם סּוער
ארויספאל.
איינוואוינער אין דעם ארט לענגאויס פרעש קריעק שאָ רליין דארפן אפט זיך פארנעמען מיט די ווירקונגען
פון קלימאט ענדערונג .וואסער גרייכט הויכע שטאפלען אין לויף פון שטורעם אנפלייץ און הויכע טייד,
וועלכס פאראורזאכט פארכאפ-באסיינס איבערפליסן מיט שטורעם וואסער .די אנפלייץ טויער קאמערן
וועלן העלפן אפהאלטן קריעק וואסער פון צוריק פליסן דורך קאָ לווערטס און ערלויבן פאר די

עקזיסטירנדע דרעינעדזש סיסטעם צו פונקציאניר מער ווירקזאם .אויפריכטונג פון דער עוועניו עם
ארויספאל וועט לינדערן די ווירקונגען פון אפשווענקונג וועלכע טוהען איצט פארערגערן דער בארטן.
קאנסטרוקציע איז ערווארטעט פארענדיגט צו ווערן אין פרילינג .2022
ניו יארק סטעיט ׳האומס ענד קאמיוניטי ריניועל׳ קאמישענער רוט-ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,
"אזוי ווי ניו יארקערס האבן איצט דורכגעלעבט מיט ׳איידע׳ ,געשעהן איצט מער און מער אזעלכע
שטורעמעס וועלכע פאראליזירן אונזערע געגנטער .אזעלכע פראיעקט ווי דער דאזיגער קענען אבער
העלפן פארזיכערן אז אונזער ארטיגע אינפראסטרוקטור איז באפעסטיגט און אז מיר קענען זיך בעסער
אפרופן צו די ווירקונגען פון קלימאט ענדערונג".
דעפיוטי עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ׳ NYרייזינג׳ קאמיוניטי איבערבויען און אינפראסטרוקטור
פראגראמען ביי  GOSRאיילין מעאוס האט געזאגט" ,דורך צוזאמענארבעטן מיט קאמיוניטי און גרעס-
רוטס ארגאניזאציעס אויף די פרעש קריעק בארטן באשיצונג פראיעקט האבן מיר געפונען א
שותפות׳דיגע לייזונג וואס האט זיך פארלאזט אויף די מיינונגען געגעבן דורך די קאמיוניטי און מבינות פון
ארטיגע סטעיקהאָ לדערס .מיר זענען שטאלץ אז דער סטראטעגישע אינוועסטירונג וועט שפילן א
וויכטיגע ראלע אין באשיצן קאנארסי און פארבעסערן די לעבנס-קוואליטעט פאר איינוואוינער אין די
געגנטער".
 DASNYפרעזידענט און  ,CEOרובען אר .מעקדעניעל (דריטער) האט געזאגטDASNY" ,
שטאלצירט זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט  GOSRאויף די דעזיין און קאנסטרוקציע פראיעקטן ווי פרעש
קריעק וועלכע זענען קריטיש-וויכטיג צו באשיצן אונזער שאָ רליין קאמיוניטיס קעגן וועטער שאדנס און
פרעזערווירן זייערע עקאנאמיעס".
סענאטארקע ראקסענע דזשעי .פערסאוד האט געזאגט" ,די היינטיגע אנאנסמענט איז גוטע נייעס
פאר איינוואוינער הארט נעבן פרעש קריעק וועמענס היימען ווערן אפט געשטעלט אין געפאר אין לויף פון
הויכע אנפלייץ צייטן ,בארטן שטורעם אנפלייץ און פייכטקייט .איך דאנק די גאווערנער׳ס אפיס פון
שטורעם ערהוילונג און  DASNYפאר די פארשפרעכונג צו דעם 19׳טן סענאט דיסטריקט אונטער די
פרעש קריעק בארטן באשיצונג פראיעקט".
אסעמבלי-מיטגליד וויליאמס האט געזאגט" ,אלס פארזיצער פון דער אונטער-קאמיטע אויף
עמערדזשענסי גרייטקייט און דיזעסטער אפרוף ,אפלאדיר איך די גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם
ערהוילונג .איך קוק ארויס צו זעהן דאס איינפירן פון די פרעש קריעק בארטן באשיצונג פראיעקט וועלכס
וועט פארבעסערן באפעסטיגונג אין אונזער דיסטריקט".
אסעמבלי-מיטגליד ניק פערי האט געזאגט" ,איך אפלאדיר גאווערנער האקול און דער  NYSאפיס פון
שטורעם ערהוילונג פאר זייערע פלייסיגע באמיאונגען אין זיכער מאכן אז דער העכסט-נויטיגער פרעש
קריעק בארטן באשיצונג פראיעקט ווערט פארענדיגט .סיי וועלכע איינוואוינער פון קאנארסי וועלכע האבן
דורכגעלעבט סופערסטארם סענדי קענען עדות זאגן אויף די גרויסע נויט פאר שטורעם לינדערונג
פראיעקטן ווי דער דאזיגער וועלכס וועט זיכער מאכן אז נאך אן איינמאל-אין-לעבן וועטער פארקומעניש
וועט נישט נאכאמאל פארוויסטעווען דעם געגנט".
קאונסיל מיטגליד עלען מייזעל האט געזאגט" ,פרעש קריעק און די ארומיגע וואסערן האבן דעפינירט
די קאנארסי קאמיוניטי שוין פילע דורות .מיט דאס שטייגן פון ים הייעך און די פארמערטע שטורעם
אנפלייצונגען זענען די וואסערן געווארן א באלדיגע דראונג צו דער לעבנס-פעאיגקייט פון די קאמיוניטי.
דער קאפיטאל אונטערנעמונג וועט מאכן גרויסע שרייטן אין אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען און אין

דער זעלבער צייט שאפן א מער באפעסטיגטע סאוט ברוקלין .איך אפלאדיר גאווערנער האקול,
מיטגלידער פון דער סטעיט און דער גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג פאר זייערע שווערע
ארבעט לענגאויס ניו יארק אבער איבערהויפט צו ערטער ווי קאנארסי".
פרעזידענט פון פרעש קריעק ציווילע אסאסיעשען מעריע גערעט האט געזאגט" ,אויף איבער  20יאר
פרוביר איך שוין אוועקצושטעלן א פראיעקט צו אויפריכטן די וואסער קערפערשאפט ,די פרעש קריעק
נאטור פרעזערוו .איך האבן געדארפט ארבעטן מיט פארשידענע אגענטורן און ערוועלטע באאמטע
באזונדער ,וועלכס איז געווען גאנץ שווער .וויבאלד איך בין אן איינוואוינער אין דעם געגנט האב געקענט
העלפן האלטן דעם פראיעקט ביים לעבן ,און טאקע דערפאר איז עס אזוי וויכטיג צו באשעפטיגן די
איינוואוינער .נישט נאר איך אליין האב דאס געטוהן .דאס איז די ארבער פון די גאנצע קאמיוניטי".
וועגן GOSR
 ,GOSRאוועקגעשטעלט אין יוני  ,2013קאארדינירט סטעיט-ברייטע ערהוילונג באמיאונגען פאר
סופערסטארם סענדי ,האריקעין איירין ,און טראפישע שטורעם לי .דורך איר ׳ NYרייזינג׳ האוזינג
ערהוילונג ,קלענערע ביזנעס ,קאמיוניטי איבערבויען ,אינפראסטרוקטור ,און איבערבויען דורך פלאנירונג
פראגראמען ,טוהט  GOSRאינוועסטירן  4.5ביליאן דאלער אין פעדעראלע קאמיוניטי אנטוויקלונג בלאק
גרענט-דיזעסטער ערהוילונג פאָ נדינג צו בעסער צוגרייטן ניו יארק פאר עקסטרעמע וועטער
פארקומענישן .מער אינפארמאציע איבער  GOSRאון אירע פראגראמען אז צו באקומען ביי
./http://stormrecovery.ny.gov
דורך דער ׳ NYרייזינג׳ קאמיוניטי איבערבוי און אינפראסטרוקטור פראגראמען נעמט אן דער סטעיט
פארשידענע סארטן איניציאטיוון אנטוויקלט אין לויף פון איר פון-אונטן-ארויף קאמיוניטי פלאנירונג
פראצעס צו פארבעסערן באפעסטיגונג ,באשיצן קריטיש-וויכטיגע אינפראסטרוקטור ,לינדערן די ריזיקעס
פון פארלוסט און שאדן פארבינדן מיט צוקונפטיגע דיזעסטערס און רעדוצירן שוועריגקייטן.
איצט אין דאס איינפירן שטאפל ארבעט  GOSRמיט פארשידענע מוניציפאלע ,קאונטי ,און נאָ נּפראָ פיט
צוזאמענארבעטער צו ברענגען הונדערטער ארטיגע צוזאמענגעשטעלטע פארשלאגן צו דער
ווירקליכקייט.
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