
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/29/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע שטורעם  408.8גאווערנער האקול אנאנסירט אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף 
   באפעסטיגונג סּוער פארברייטערונג אין סופאלק קאונטי 

    
  לָאודינג נייטרָאדזשען רעדוצירן צו סיסטעמס סּוער צו  היימען  טויזנטע  באהעפטן וועט  איניציאטיוו

   יטעטקוואל  וואסער פארבעסערן און 
    

וויכטיגע ראיאנישע אונטערנעמונג וועט אויך פארשטערקערן שטורעם באפעסטיגונג צו  - קריטיש
 באקעמפן קלימאט ענדערונג דורך צוריקבויען נאטורליכע בארטן צוימען  

    
מיליאן  408.8גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף דער 

וואסער  -אונטי בארטן באפעסטיגונג איניציאטיוו, וועלכס נעמט אריין מיסטדאלערדיגע סופאלק ק
אריבערפירונג און באהאנדלונג ָאּפגרעידס אינאיינעם מיט סּוער סיסטעם באהעפטונגען פאר איבער 

וואוינונגען אין  1,700וואוינונגען אין דער טָאון ָאוו ּבעּבילָאן, מיט באהעפטונגען פאר נאך  4,000
שירלי באשטימט זיך אנצוהויבן שפעטער דעם יאר. דער דאזיגער אינאווירנדער פראיעקט ניצט  -מעסטיק

אויס פעדעראלע און סטעיט הילף מיט ארטיגע פינאנצירונג אפצוהאלטן נייטרָאדזשען און אנדערע  
אומריינע עלעמענטן פון פארּפעסטיגן די וואסערן אויף די בארטנס פון לאנג איילענד. אנדערע  

וויכטיגער פראיעקט רעכענען אריין פארבעסערן וואסער  -ווייראנמענטאלע בענעפיטס פון דער קריטישענ
סיסטעמס, און אונטערהייבן נאטורליכע בארטן באצוימונגען צו באשיצן -קוואליטעט, אויפריכטן עקא

   ענדערונג. קאמיוניטיס פון צוקונפטיגע פלייצונגען און שווערע שטורעמעס פאראורזאכט דורך קלימאט  
  
אזוי ווי מיר אנערקענען דעם יארטאג פון סוּפערסטָארם ׳סענדי׳, פארקלערן מיר זיך אויף די מיטלען  "

דורך וועלכע דער שטורעם האט אנטדעקט די נויט פאר ניו יארק זיך צו באפעסטיגן אנטקעגן דאס וואס  
טן באפעסטיגונג  דער באר"  האט גאווערנער האקול געזאגט. " מיר קענען אויסשטיין דורך דער נאטור,

איניציאטיוו איז אן אויספירליכע סעריע פראיעקטן וועלכע וועלן גיין גאר ווייט צו פארבעסערן די 
באפעסטיגונג פון טויזנטער וואוינונגען אין סופאלק קאונטי וועלכע פארלאזן זיך איצט אויף סעּפטיק 

יטער אויף צו דערגרייכן אירע צילן פון  טאנקן. מיט קאנסטרוקציע איצט אונטערוועגנס, גייט ניו יארק ווי 
באקעמפן די תוצאות פון קלימאט ענדערונג און פארזיכערן אז קאמיוניטיס האבן די מאדערנע  

  "אינפראסטרוקטור וואס זיי דארפן אויף זיך קעגנצושטעלן עקסטרעמע וועטער. 
    

סערשיידן זענען נישט בא׳סּוער׳ט, און  טויזנטער וואוינונגען אין די קארלס ריווער און פָארדזש ריווער ווא
גרובער. די  - פלאציגע סיסטעמס ווי סעּפטיק טאנקן און אפגאנג -וואסער דורך אויפ׳ן-זיי באהאנדלען מיסט

גרובער שטייען אויס קאפאציטעט דורכפעלער אזוי ווי -מאדישע סעּפטיק טאנקן און אפגאנג-אלט
וואסער  -בעט ווי וואשן געשיר און לָאנדרי. די מיסטאיינוואוינער דארפן באגרעניצן הויזגעזינד אר

וועגן צוליב דעם וואס אומבאהאנדלטע סּוער  -סיסטעמס ברענגען אויף עקאלאגישע שאדן צו די וואסער
עלעמענטן קענען אנפלייצן די וואסערשיידן מיט נייטרָאדזשען און אנדערע שעדליכע פארּפעסטיגונגען,  

האט  DEC דורך ארויסגעגעבן באריכט 2014 א   סטעם אפשוואכן.סי-און פאראורזאכן בארטן עקא

https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/impairmarshland.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/impairmarshland.pdf


דייטליך ערקלערט די אומגינציגע תוצאות פון נייטרָאדזשען פארּפעסטיגונג אויפ׳ן ראיאן׳ס נאטורליכע  
   עדינט אלס א קאטאליסט פאר פאראויס ציען פינאנצירונג פאר דעם פראיעקט.בארטן באשיצונגען און ג 

    
די ַאנָאנסמענט קומט אויך אויף די ניינטע יארטאג פון סוּפערסטָארם ׳סענדי׳, וועלכס האט אריינגעפלייצט 

וואסער סיסטעמס מיט פלייצונג וואסערן. צו  -אומגעפער האלב פון די געגנט׳ס עקזיסטירנדע מיסט
ן מער אינטענסיווע הייעך העכערונג או-פארבעסערן בארטן באפעסטיגונג צוליב דאס אויסשטיין פון ים

שטורעמעס אנגעברענגט דורך קלימאט ענדערונג, וועלן די רעדוקציעס אין נייטרָאדזשען און  
פארּפעסטיגונגען אין די וואסערשיידן העלפן צוריקבויען נאטורליכע בארטן וועטלענדס וועלכע דינען  

    ָאר.ש-איינצוצוימען שטורעם אנפלייץ און פארפלייצונגען לענגאויס די סָאוט
    

, און פארדזש ריווער  2024דער קארלס ריווער פראיעקט איז ערווארטעט געענדיגט צו ווערן אין 
  .2026נאכצופאלגן אין 

    
  דער  און (,DHSES)  פארוואלטונג עמערדזשענסי און סעקיוריטי היימלאנד פון דיוויזיע דער  דורך

  דאלער  מיליאן 243.5 אויסניצן פראיעקטן די  וועלן (,GOSR)  ערהוילונג שטורעם פאר אפיס  גאווערנער׳ס 
  עמערדזשענסי פעדעראלער דער פון פינאנצירונג  (HMGP)  פראגראם גרענט לינדערונג געפאר פון

  -  גרענט ּבלָאק  אנטוויקלונג קאמיוניטי פון דאלער מיליאן 66.4 און (FEMA) אגענטור   פארוואלטונג
 אּורּבען און הָאוזינג פון  דעפארטמענט עס-יו דער  פון ונגפינאנציר (DR-CDBG) ערהוילונג דיזעסטער

   (.HUD)   אנטוויקלונג
    

 פאר׳ן DEC דער  צו שטעלט ּברוקהעיווען, און ּבעּבילָאן אין קאנסטרוקציע פון אנהויב דער  צו צוגאב אין
  צו סיסטעמס סּוער  צו וואוינונגען 248 נאך  באהעפטן צו דאלער מיליאן 21 ּפעטשָאוג ָאוו ווילעדזש
- אפגאנג  פון קומען וועלכע עלעמענטן  אומריינע  אנדערע און נייטרָאדזשען שעדליכע פון פליס  די רעדוצירן
 איילענד׳ס לאנג  למשל ווי קוועלער וואסער נויטיגע-העכסט אין אריין טאנקן  סעּפטיק און גרובער

   וועגן.-וואסער און לעיקס, ּבעיס, קָאּוסטעל ַאקוויפייערס,
    

ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט 
פארבעסערן בארטן באפעסטיגונג קעגן דאס וואס עס שטייט אויס פון קלימאט ענדערונג  "געזאגט, 

פארלאנגט ארבעט פון יעדן איינעם באזונדער, און מיר שטאלצירן זיך צו ארבעטן אינאיינעם מיט 
אווערנער האקול, סופאלק קאונטי, און אונזערע צוזאמענארבעטער אין דער דיוויזיע פון היימלאנד  ג

סעקיוריטי און עמערדזשענסי פארוואלטונג און דער גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג צו מאכן  
׳ס בארטן און וואסער קוואליטעט מומחים זעצן פאר  DEC אזעלכע פראיעקטן ווי די א ווירקליכקייט. 

-ציען קריטיש-ווייטער די ארבעט מיט קאמיוניטיס לענגאויס לאנג איילענד צו פינאנצירן און פאראויס
וויכטיגע פראיעקטן וועלכע באשיצן אונזערע וואסערן און רעדוצירן נייטרָאדזשען פארּפעסטיגונג, און דאס  

מיליאן   21די צוגעגעבענע  יגן איז א וויכטיגע גרייכפונקט אין די באמיאונגען. היינטיגע גרונטשטיין לי
  248אינוועסטירונג צו העלפן דעם ווילעדזש ָאוו ּפעטשָאוג צו באהעפטן אן ערך פון  DECדאלער אין 

טיס וואוינונגען צו סּוערס איז נאך א ביישפיל פון גאווערנער האקול׳ס אנטשלאסנקייט צו העלפן קאמיוני
   "לענגאויס לאנג איילענד באשיצן אונזערע וואסערן פאר צוקונפטיגע ניו יארקער דורות.

    
ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי עקזעקיוטיוו דעפיוטי קאמישענער טערענס דזשעי. 

פון ניו יארקער   אזוי ווי עקסטרעמע וועטער טוהט ווייטער אפעקטירן די לעבנס "אוליערי האט געזאגט, 
וועלן אזעלכע פראיעקטן ווי דער דאזיגער גיבן א ריזיגע בענעפיט אויף צוריקצובויען די נאטורליכע בארטן 

איינצוימונגען, וועלכע וועלן ענדגילטיג לינדערן שטורעם אנפלייץ און פארפלייצונג וואסערן פון צו שעדיגן  
סטרוקטור. איך בין שטאלץ פון דער דיוויזיע׳ס דיזעסטער  וויכטיגע אינפרא-פריוואטע אייגנטום און קריטיש

ערהוילונג טיעמ׳ס געטרייע באמיאונג און צוזאמענארבעט מיט סופאלק קאונטי און אנדערע סטעיט 
  "אגענטורן צו מאכן דעם פראיעקט א ווירקליכקייט.



    
רייזינג׳ קאמיוניטי איבערבוי און אינפראסטרוקטור   NYדעפיוטי עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ׳

אין  " פראגראמען ביי דעם גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג איילין מעאוס האט געזאגט,
ען צוריקבויען  קוואליטעט בענעפיטן וועט די רעדוקציע אין נייטרָאדזש-צוגאב צו די עקאלאגישע און לעבנס

שטערקערע וועטלענדס, וועלכס וועט גיבן א נאטורליכע בארטן באצוימונג פון שטורעם אנפלייץ און 
פארפלייצונגען. מיר זענען באגייסטערט זיך אנצושליסן מיט גאווערנער האקול און קאונטי עקזעקיוטיוו 

  "בעלאון אין אנערקענען דעם קריטישן גרייכפונקט.
    

וואסער אינפראסטרוקטור  -דאס אויספעלן פון מאדערנע מיסט"שָאק שומער האט געזאגט, סענאטאר ט 
וועגן, שוואכט  -פאר סופאלק קאונטי פירט צו מאסיווע נייטרָאדזשען פארּפעסטיגונג אין אונזערע וואסער

ארע  אפ אונזערע בארטן באשיצונגען, דראעט די געזונט פונ׳ם פובליק, און טוהט צוריקהאלטן אנהאלטב
עקאנאמישע וואוקס. איך שטאלציר מיך צו האבן געקעמפט מיט אלע כוחות צו ליפערן א מאסיווער 

נויטיגע באפעסטיגונג  -מיליאן דאלערדיגע פעדעראלע אינוועסטירונג פאר די העכסט 300-איבער
פריער דאס יאר צו גיך באוויליגן דאס ארויסגעבן   OMBאון  FEMAפראיעקט, און צו האבן דערמוטיגט 

קאונטי עקזעקיוטיוו בעלאון טוהט קלוג מיט דאס אלאקירן א   פון די געלטער פאר די דאזיגע קאנטראקטן.
מיליאן דאלער אין ׳ַאמעריקען רעסקיו ּפלען׳ פָאנדינג וואס איך האב איינגעשאפן פאר   46צוגאב פון 

דאס וואס פעלט און פאראויס פירן דעם איניציאטיוו. דער פראיעקט וועט   סופאלק קאונטי אנצופילן די
שאפן הונדערטער גוט באצאלטע קאנסטרוקציע דזשאבס, רייניגן אונזער ענווייראנמענט, פארבעסערן 

באפעסטיגונג באמיאונגען, און צושטעלן פאר סופאלק קאונטי׳ס גרעסטע סּוער פארברייטערונג אין פיר 
קוואליטעט פאר סופאלק קאונטי און אירע איינוואוינער פאר  -, פארבעסערן די לעבנס צענדליג יארן

   "צענדליגע יארן אין דער צוקונפט.
  

האט באטראפן אזוי פיל הינזיכטן פון אונזער    19-קאוויד "קאנגרעסמאן לי זעלדין האט געזאגט, 
ן ארטיגע אינפראסטרוקטור לעבנסשטייגער, און עס איז אבסאלוט קריטיש אז מיר זאלן ראטעווע

פראיעקטן וועלכע האבן מיטגעמאכט אומערווארטעטע אפהאלטונגען צוליב דער פאנדעמיע. די פארדזש  
קוואליטעט אין  -וויכטיג פאר אונזער לעבנס-ריווער און קארלס ריווער סּוער פראיעקטן זענען קריטיש

ט פירער פון ביידע פארטייען אין קאנגרעס  סופאלק קאונטי און עס איז מיר א כבוד צו האבן געארבעט מי
און דער סענאט, ווי אויך מיט׳ן ווייסן הויז, אין דעצעמבער אויף צו פארשאפן א פארלענגערונג פון די  

פיניש "פינאנצירונג דעדליין, ראטעווען די פראיעקטן, און פארזיכערן אז זיי ווערן געפירט ביז איבער׳ן 
ט קומט אויפ׳ן ניינטן יארטאג פון סוּפערסטָארם ׳סענדי׳ און די חורבנות וואס  . דאס אז די ַאנָאנסמענ"ליין

עס האט אנגעברענגט דינט אלס נאך א דערמאנונג אויף ווי וויכטיג די פראיעקטן זענען פאר די זיכערהייט 
  "פון אונזערע קאמיוניטיס.

  

אט שוין לאנג אויסגעפעלט די  פאר סופאלק קאונטי ה"קאנגרעסמאן ענדרו גארבארינא האט געזאגט, 
אויפלעבן פון - סּוער פארברייטערונג. סּוערס זענען די הויפט טיילן אויף וועלכע עס שטייען דאס ווידער

אונזערע קאמיוניטיס. עס איז נאך דא אסאך צו טוהן, אבער איך שטאלציר מיך צו זעהן די אינוועסטירונג  
וואסער באהאנדלונג און סּוער  -וועט באקומען די אפפאלאין סופאלק קאונטי, וואס פארזיכערט אז עס 

   "סיסטעם ָאּפגרעידס אין וועלכע עס נויטיגט זיך.

  
אויף דעם ניינטן יארטאג פון סוּפערסטָארם ׳סענדי׳,  " קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגט, 

נעמען מיר א ריזיגע טריט פאראויס אין אונזערע באמיאונגען צו מאכן לאנג איילענד מער באפעסטיגט  
קעגן קלימאט ענדערונג. א דאנק די שטארקע שטיצע וואס מיר האבן באקומען פון סענאטאר טשָאק  

ר אין ניו יארק סטעיט רעגירונג, האבן מיר דערגרייכט א וויכטיגע שומער און אונזערע צוזאמענארבעטע
גרייכפונקט מיט דאס ברענגען די היסטארישע פראיעקט צום קאנסטרוקציע פאזע. צו אנרופן די 

פראיעקטן א ׳געווינס פאר יעדן׳ טוט נישט גענוג ערקלערן די ריזיגקייט פון די בענעפיטן זיי וועלן ברענגען  
מיליאן דאלער אין דער ראיאנישע עקאנאמיע וועט העלפן  400יאן. אן איינשפריץ פון צו אונזער רא 



אונטערהייבן אונזער עקאנאמישע ערהוילונג פון דער קאוויד פאנדעמיע. נישט נאר דאס, נאר דער  
גרובער און סעּפטיק סיסטעמס וועלכע -פון די אפגאנג 6,000פראיעקט וועט עלימינירן באלד 

לאזן אונז וויסן אז זיי הרג׳ענען אפ אונזערע ּבעיס און הַארּבָארס. דאס א ריזיגע זיג פאר   וויסנשאפטלער
   "אונזער עקאנאמיע און אונזער ענווייראנמענט.
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