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גאווערנער האקול גראטולירט טשעמונג קאונטי אויף דערגרייכן סטעיט עמערדזשענסי  

 פארוואלטונג אקרעדיטירונג 
  

טשעמונג קאונטי אפיס פון פייער און עמערדזשענסי פארוואלטונג צווישן דרייצן עמערדזשענסי  
 פארוואלטונג ארגאניזאציעס צו גרייכן אקרעדיטירונג 

  
איז די ערשטע   פראגראם אקרעדיטירונג פארוואלטונג עמערדזשענסי ארטיגע סטעיט׳ס יארק   ניו

   פון די סארט אין לאנד 
  

 און פייער פון אפיס קאונטי טשעמונג  דער  אז  געמאלדן היינט האט האקול קעטי גאווערנער 
  עמערדזשענסי ארטיגע יארק׳ס ניו  דורך אקרעדיטירונג באקומען האט  פארוואלטונג עמערדזשענסי

  עמערדזשענסי אנדערע  13 מיט אן זיך שליסט  קאונטי טשעמונג  פראגראם.  אקרעדיטירונג  פארוואלטונג
  אלבאני, מיט אן זיך שליסט קאונטי  דער  אקרעדיטירונג. דערגרייכן אין ארגאניזאציעס  ואלטונגפארו

 וועין און  וואשינגטאן,  סאראטאגע,  אניידע,  נעסאוי,  מאנטגאמערי, מאדיסאן,  ליווינגסטאן,  ערי, ברום,
   אנערקענונג.  פארמאלע  דער  אין סיטי,  יארק ניו אויך  ווי קאונטיס,

  
וויכטיג ארטיגע עמערדזשענסי פארוואלטונג איז פאר אונזער סטעיט׳ס -ווי קריטישעס איז קלאר "

באפעסטיגונג אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער דורכצולעבן ביישפיל נאך ביישפיל פון עקסטרעמע וועטער,  
  " און טשעמונג קאונטי׳ס אקרעדיטירונג איז א נויטיגע טריט וואס אלע אונזערע קאונטיס זאלן נעמען,

איך גראטוליר טשעמונג קאונטי און דערמוטיג מער קאונטיס איבער  " האט געזאגט גאווערנער האקול. 
גאנץ ניו יארק סטעיט אנטיילצונעמען אין די אקרעדיטירונג פראצעס צו אפשאצן און פארבעסערן די  

רקער זענען גרייט  אלגעמיינע פעאיגקייטן פון זייער עמערדזשענסי גרייטקייט, זיכער צו מאכן אז ניו יא
   "פאר פארשידענע סארטן עמערדזשענסיס.

  
  ערשטע  לאנד׳ס דער  איז  פראגראם אקרעדיטירונג  פארוואלטונג עמערדזשענסי ארטיגע יארק׳ס ניו

  אנטוויקלט  אגענטורן.   פארוואלטונג עמערדזשענסי  ארטיגע  פאר  שטאפל סטעיט דעם ביי אקרעדיטירונג
  דער  טוהט אסאסיעשען, פארוואלטונג  עמערדזשענסי סטעיט  יארק ניו די מיט צוזאמענארבעט אין

  יארק ניו אין אגענטורן פארוואלטונג  עמערדזשענסי ארטיגע שטיצן און  ארויסהייבן אקרעדיטירונג
    סטעיט.

  
  בעסטע און סטאנדארטן פון סעריע א צו  טרעפן לאקאליטעט א מוז   אקרעדיטירט, ווערן צו כדי

  צו  צוגאנג אינטעגרירטע און קאארדינירטע  א אונטערהייבן וועט עס וועלכע פראקטיצירונגען
  סטעיקהָאלדער,  "קאמיוניטי גאנצע" באשעפטיגן אויך מוזן  קאונטיס  פארוואלטונג.  עמערדזשענסי

  מעגליך וועלן וועלכע די רעכענען און  צוזאמענארבעטער, פריוואטע און רעגירונג  רעכנטאריינגע
 ווי קאטאסטראפע  אדער  עמערדזשענסי אן פון לויף אין אויפמערקזאמקייט ספעציפישע פארלאנגען

   מענטשן. דיסעיּבעלד אדער  מענטשן עלטערע היימלאזע, צ.ב.ש. 



  
  דעם  אדמיניסטרירט (DHSES)  פארוואלטונג עמערדזשענסי און יסעקיוריט היימלאנד פון  דיוויזיע די

 סערווירט וועלכס קאונסיל, אקרעדיטירונג פארוואלטונג עמערדזשענסי ארטיגע די לטובת פראגראם 
  יאר, פינף אויף  גילטיג איז  אקרעדיטירונג פראגראם. דעם  פאר  קערפערשאפט געוועלטיגונג דער   אלס
  אפשניט.  צייט  יעריגע-פינף דער   נאך אקרעדיטירונג-ווידער שאפןאיינצו זיך געלעגנהייט א מיט

  
סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס עקזעקיוטיוו דעפיוטי  

איך גראטוליר דעם טשעמונג קאונטי אפיס פון "קאמישענער טערענס דזשעי. אוליערי האט געזאגט, 
ארוואלטונג טיעם אויף דערגרייכן אקרעדיטירונג, וועלכס פלאצירט זיי אין א  פייער און עמערדזשענסי פ

ברייטע טיעמס וועלכע האב דעמאנסטרירט זייערע פעאיגקייטן צו  -געקליבענע גרופע מיט סטעיט
בירגער. דערגרייכן די -אדרעסירן סיי וועלכע סארט עמערדזשענסי און באשיצן אונזערע ניו יארקער מיט

ג איז נישט קיין גרינגע שריט. אין דאס טוהן צייגט עס אז טשעמונג קאונטי האט  אקרעדיטירונ 
איינגעפירט סטאנדארטן און בעסטע פראקטיצירונגען וואס לייגט שטאב מיטגלידער אין א בעסערע  

   "פאזיציע צו טרעפן צו היינטיגע שווערע עמערדזשענסי אומשטענדן.
  

סערווירט אלס א ליעיזָאן פאר די   טונגטשעמונג קאונטי אפיס פון פייער און עמערדזשענסי פארוואל דער 
קאונטי אין לויף פון סיי וועלכע עמערדזשענסי אדער קאטאסטראפע. די שטאב סערווירט אלס  

פארמיטלער פון טרענירונג פאר ערשטע רעספאנדערס און עמערדזשענסי ארבעטער, און געבן 
ר מוניציפאליטעטן און זייערע עמערדזשענסי אפרוף אינפארמאציע אין לויף פון אן עמערדזשענסי פא

איינוואוינער. דער שטאב איז פאראנטווארטליך פאר די גאנצע רעדל פון עמערדזשענסי פלאנירונג,  
אריינגערעכנט גרייטקייט, אפהאלט, אפרוף, לינדערונג און ערהוילונג פון קאטאסטראפעס און די שאדן  

 וואס זיי פאראורזאכן.  
  

ן פארשידענע פעדעראלע און סטעיט גרענטס צו שטיצן עמערדזשענסי  דער אפיס וועט אדמיניסטריר
גרייטקייט אן אפרוף. אין צוגאב סערווירט די שטאב אלס דער פייער קאארדינאטאר אפיס פאר׳ן קאונטי,  

וועלכס איז פאראנטווארטליך פאר ארגאניזירן און טרענירן אלע פייער דעפארטמענטס אינערהאלב די  
עמערדזשענסי קאמוניקאציעס צענטער; אלס   911אלס די אדמיניסטראציע פאר די  קאונטי׳ס גרעניצן;

( קאארדינאציע אפיס; און אלס דער סעיפטי  LEPCדער ארטיגער עמערדזשענסי פלאנירונג קאמיטע )
קאארדינאטאר׳ס אפיס פאראנטווארטליך פאר די אקופאציאנאלע געזונט און זיכערהייט פון אלע קאונטי  

 ארבעטער און באזוכער צו קאונטי איינריכטונגען.  
  

טי  ניו יארק סטעיט עמערדזשענסי פארוואלטונג אסאסיעשען פרעזידענט און קאטאראוגוס קאונ
מיר זענען אויסערגעווענליך  "עמערדזשענסי פארוואלטונג דירעקטאר קריס בעיקער האט געזאגט, 

. אינאיינעם ארבעטן מיט DHSESשטאלץ פון דעם פראגראם און דער אנגייענדער צוזאמענארבעט מיט 
אנערקענט  אויף צו פארזיכערן אז קאונטי עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטורן זענען גרייט און ווערן 

  "פאר זייערע אויפטוען.
  

עמערדזשענסי פארוואלטונג האט פון "טשעמונג קאונטי עקזעקיוטיוו קריס מאס האט געזאגט, 
נויטיגע ראלע אין וויאזוי מוניציפאליטעטן -שטענדיג אן געשפילט, און וועט ווייטער שפילן, א העכסט

אדרעסירן פארשידענע עמערדזשענסי ענינים. די איינוואוינער פון טשעמונג קאונטי זאלן זיין 
האבן דאס ערמעגליכט. אלס דער דעפיוטי   אויסערגעווענליך שטאלץ פון די מערערע מענטשן וואס

קאונטיס צו   13קאונטי עקזעקיוטיוו, טוה איך זיי לויבן פאר זייערע באמיאונגען. צו זיין איינע פון 
דערגרייכן די סטאטוס צייגט אויף די שווערע ארבעט אוועקגעשטעלט דורך די מענער און פרויען וועלכע  

  "ערדזשענסי פארוואלטונג באמיאונגען. זענען פאראנטווארטליך פאר אונזער עמ
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chemungcountyny.gov%2Fdepartments%2Fa_-_f_departments%2Ffire_and_emergency_management%2Findex.php&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C231b2209fa594354a27308d9a3b36c25%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720813283683451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ty3GpFCMRsLTdUD7JAdx7i9sOhprDSk2QGKdAbaNvKc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chemungcountyny.gov%2Fdepartments%2Fa_-_f_departments%2Ffire_and_emergency_management%2Findex.php&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C231b2209fa594354a27308d9a3b36c25%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720813283683451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ty3GpFCMRsLTdUD7JAdx7i9sOhprDSk2QGKdAbaNvKc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chemungcountyny.gov%2Fdepartments%2Fa_-_f_departments%2Ffire_and_emergency_management%2Findex.php&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C231b2209fa594354a27308d9a3b36c25%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720813283683451%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ty3GpFCMRsLTdUD7JAdx7i9sOhprDSk2QGKdAbaNvKc%3D&reserved=0


עס איז אונז א  " טשעמונג קאונטי דירעקטאר פון ציווילע דעפענס ווינסענט אזארעלי האט געזאגט, 
כבוד צו האבן געווען א טייל פון דעם טיעם וואס איז פאראנטווארטליך פאר טרעפן צו דער פאדערונג. די  

זענען גרויסע ביישטייערער צו אונזער ערפאלג. עס וועט   DHSESשטיצע פון די קאונטי עקזעקיוטיוו און 
רעזולטירן אין פארבעסערטע אפרוף אין דעם הויפט ציל פון עמערדזשענסי פארוואלטונג צו באשיצן די  

   "קאמיוניטי און אירע איינוואוינער.
  

זאלן   ארטיגע עמערדזשענסי פארוואלטונג אפיסעס אינטערעסירט אין שאפן אקרעדיטירונג
צוזאמברענגען און אנטוויקלען ּפָאליסיס, פלענער, און דאקומענטן נויטיג אויף צו טרעפן צו די 

אקרעדיטירונג סטאנדארטן. פארלאנגטע דאקומענטעישען וועלן מיטגעטיילט ווערן אדער אּפלָאוד׳עט צו  
- וערן בעפאר די אויפ׳ןרעסּפָאנדס׳ וועבזייטל ּפָארטעל און מאטעריאלן וועלן איבערגעקוקט ו NYדי ׳

לאץ איבערזיכט. די דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס און ניו יארק סטעיט  פ
עמערדזשענסי פארוואלטונג אסאסיעשען וועט גיבן טעכנישע הילף אין לויף פון די פארברייטערונג פאזע  

עשאפן, וועלן די דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און, איינמאל אלע פארלאנגט מאטעריאלן זענען איינג 
און עמערדזשענסי סערוויסעס אויסוועהלן א טיעם פון לכל הפחות צוויי ערפארענע אפשאצער  

  אויסצופירן די איבערזיכט.
  

דער איבערזיכט וועט ארייננעמען ווייטערדיגע אונטערזוכונג פון סיי וועלכע נויטיגע פלענער און 
עישען, און אינטערוויוס מיט עמערדזשענסי פארוואלטער, שטאב, און אנדערע, אויב  דאקומענט

עס ליגט א פליכט אויף די עמערדזשענסי פארוואלטונג אפיס צו דעמאנסטרירן, דאקומענטירן,   נויטיג.
און אויסדרוקן וויאזוי יעדע פון די סטאנדארטן און פארבינדענע באדינגונגען וועלן צוגעטראפן  

ארטיגע עמערדזשענסי פארוואלטונג אפיסעס וואס ווילן באקומען סערטיפיקעישען זאלן אויספילן  .ווערן
דער אפליקאציע פארעם און עס אריינגעבן צו דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי  

  .EMaccreditation@dhses.ny.govסערוויסעס ביי 
  

נאך אינפארמאציע איבער די ניו יארק סטעיט ארטיגע עמערדזשענסי פארוואלטונג אקרעדיטירונג  
קען ווערן  —אריינגערעכנט פראגראם אנווייזונגען, בארעכטיגקייט, און סטאנדארטן  — פראגראם 

   .דא געפונען 
  

   סערוויסעס  עמערדזשענסי  און  סעקיוריטי היימלאנד   פון דיוויזיע  דער איבער
שטעלט צו  סערוויסעס עמערדזשענסי און סעקיוריטי היימלאנד פון דיוויזיע סטעיט  יארק ניודער  

קעגן, גרייט צו  פירערשאפט, קאארדינאציע, און שטיצע פאר באמיאונגען אפצוהאלטן, באשיצן אנט
געשאפענע און נאטורליכע  -מאכן, אפצורופן, און איבערצוקומען פון טעראריזם און אנדערע מענטשן

קאטאסטראפעס, דראונגען, פייערס, און אנדערע עמערדזשענסיס. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט 
, אדער  אינסטעגרעם , אדערטוויטער אויף  @NYSDHSES, פאלגט נאך  בלאט פעיסבוק DHSESדעם

   .dhses.ny.govבאזוכט 
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