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  קאונטי אראנדזש פאר  באקומען צו איצט  הילף דיזעסטער פעדעראלע אנאנסירט האקול   גאווערנער
  רעגירונג פעדעראלע צו אפיעל נאכפאלגנדיג ׳איידע׳ האריקעין  דורך באטראפן  איינוואוינער 

  
  אין ׳איידע׳ האריקעין  פון איבערבלייבענישן די דורך אפעקטירט  איינוואוינער  קאונטי  אראנדזש

   FEMA פון הילף  איינציגווייזע   פאר ווענדן צו  זיך בארעכטיגט איצט זענען  עפטעמבערס
  

׳מעידזשער דיזעסטער׳ דעקלעראציע פאר ׳איידע׳ אמענדירט נאך אפיעל דורך גאווערנער האקול, 
 מיטלען פאר ניו יארקער אין נויט -פארשאפנדיג נאך פינאנצירונג און הילפס

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז איינוואוינער אין אראנדזש קאונטי וועלן קענען זיך  

ווענדן פאר איינציגווייזע דיזעסטער פארלייכטערונג צו די היסטארישע פלייצונג און שאדן אנגעברענגט  
ויליגונג פאלגט נאך אן  דורך די איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳ אין אנהייב סעפטעמבער. די באו

אפיעל פון גאווערנער האקול צו די פעדעראלע עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטור, וואס האט פריער  
צוריקגעוויזן איר איינציגווייזע הילף פראגראם פאר אראנדזש קאונטי. דער פראגראם ערמעגליכט פאר  

, ווי  דיזעסטער דערקלערטע פעדעראל בארעכטיגטע יחידים און היים אייגנטימער באטראפן דורך א 
 . FEMAצ.ב.ש. ׳איידע׳, צו באקומען דירעקט פינאנציעלע פארלייכטערונג און שטיצע פון 

  
איך האלט אויף מיין צוזאג צו ניו יארקער צו קעמפען פאר זייערטוועגן און איינשאפן יעדע לעצטע  "

האט    "ון ערהוילן פון דער היסטארישע דיזעסטער,דאלער וואס איך קען זיי צו העלפן איבערבויען א
אראנדזש קאונטי איז שווער באטראפן געווארן דורך ׳איידע׳, און דער  " גאווערנער האקול געזאגט.

וויכטיגער פעדעראלע הילף וועט גיין א ווייטן וועג אין העלפן די סטעיט׳ס ערהוילונג פראצעס.  -קריטיש
דעראלע צוזאמענארבעטער פאר זייער אנגייענדע ארבעט מיט ניו איך דאנק אונזערע ארטיגע און פע

מיטלען צו נויטבאדערפטיגע  -יארק און אונזער שאדן אפשאצונג מאנשאפטן צו העלפן ליפערן די הילפס
   " ניו יארקער.

  
FEMAגנטימער. ניו  גיבט דירעקטע שטיצע פאר יחידים און היים איי  פראגראם  הילף איינציגווייזע ׳ס

- אינשור׳ירטע אדער אונטער-יארקערס קענען מעגליך באקומען געלטער פאר אנדערע נישט 
פאראורזאכטע אויסגאבן און ערנסטע באדערפענישן, ווי פארריכטונגען אדער  -אינשור׳ירטע דיזעסטער

זש, אדער  ערזעצונגען פון פערזענליכע פארמעגנס אדער געלטער אויף זיך אריבערציען אדער סטָארעד
קעיר. היים אייגנטימער און דינגער זאלן מאכן יעדע באמיאונג צו  -מעדיקעל, דענטאל, אדער טשיילד

דאקומענטירן זייערע פארלוסטן. אין קאונטיס וואס קוואליפיצירן פאר איינציגווייזע הילף, וועלן 
ר. הילף קען צו באקומען די געלטע FEMAבארעכטיגטע היים אייגנטימער ארבעטן דירעקט מיט 

וועי פארריכטונגען, קריזיס -ארייננעמען פינאנצירונג פאר צייטווייליגע האוזינג יוניטס, האוזינג און דרייוו
 קאונסלינג, אנעמפלוימענט הילף, און לעגאלע סערוויסעס.  

  
און אראנדזש קאונטי אויף אוועקצושטעלן א דיזעסטער   FEMAדער סטעיט וועט מיטארבעטן מיט 

ונג צענטער, ואוס וועט גיבן ווערדפולע אינפארמאציע צו העלפן ניו יארקערס אין ערהוילונג  ערהויל

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce10308ac482141fd5ddf08d9b5461e89%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740135215278590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qQjmjTwe%2B1jgYTLb0hjEE3Fhkiw%2FaZ8SC%2BGuaEgxvn4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Findividual&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce10308ac482141fd5ddf08d9b5461e89%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740135215288546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1nR29ZUsc0EqbKmH2CcBqcEx808QeNFyZMKHuQMDtRE%3D&reserved=0


אן עפענונגס   באמיאונגען און שטיצע אין דעם פראצעס פון זיך ווענדן פאר הילף און פארלייכטערונג. 
 טאג וועט געמאלדן ווערן אין באלדיגן צוקונפט.  

  
נאך קאונטיס שוין באשטעטיגט פאר איינציגווייזע הילף אונטער דער ׳מעידזשער דיזעסטער׳  

דעקלעראציע רעכענען אריין בראנקס, דוטשעס, קינגס, נעסאוי, קווינס, ריטשמאנד, ראקלענד, סופאלק  
   און וועסטשעסטער קאונטיס.

  
ם, קווינס, ריטשמאנד, ראקלענד,  בראנקס, דוטשעס, קינגס, נעסאוי, ניו יארק, אראנדזש, ּפוטנע

סופאלק, סוליווען און וועסטשעסטער קאונטיס קוואליפיצירן אויך פאר פובליק הילף, וואס גיבט פָאנדינג  
צו פארריכטן פובליק געביידעס און אינפראסטרוקטור, אריינגערעכנט ראודס, בריקן, סקולס, פארקס,  

וואסער באהאנדלונגס  -, וואסער און מיסטשפיטעלער, פאליציי סטאנציעס, פייער סטאנציעס 
 איינריכטונגען און אנדערע פובליק באזיצטע איינריכטונגען.  

  
גאווערנער האקול האט פריער אנאנסירט דאס אנהייבן פון א נייע אנליין רעסורס צענטער פאר  

. דער צענטער גיבט אינפארמאציע אויף וועלכע ny.gov/Idaאפעקטירטע ניו יארקערס, צו געפונען ביי 
ערטער און צוטריט צו עסנווארג.  -ארהאן און וואו צו געפונען סערוויסעס ווי שיץהילף פראגראמען זענען פ 

די אינפארמאציע אויף דער וועבזייטל וועט ווערן דערפרישט אזוי ווי מער רעסורסן פאר ניו יארקערס  
 ווערן אהערגעשטעלט.  

  
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  
ון האריקעין באקומען די רעסורסן און הילף זיך צו פולקאם ערהוילן פון די חורבנות אלס תוצאה פ

   ׳איידע׳. דער סטעיט וועט ווייטער ארבעטן פאר פעדעראלע הילף פאר אלע באטראפענע איינוואוינער.
  

סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס במקום קאמישענער 
פאר איבערקלערן זייער באשלוס און באוויליגן  FEMAא דאנק  " דזשעקי ברעי האט געזאגט,

איינציגווייזע הילף פאר ניו יארקער אין אראנדזש קאונטי. דאס וועט געבן נייטיגע פינאנצירונג און  
מיטלען צו די וואס ראנגלען זיך נאך מיט די נאכווייענישן פון ׳איידע׳. איך בין אויך דאנקבאר פאר  -הילפס

ות און די צוזאמענארבעט צווישן אראנדזש קאונטי און דער דיוויזיע, וואס איז  גאווערנער האקול׳ס שתדלנ
   "נויטיגע דיזעסטער פארלייכטערונג.-בייהילפיג געווען אין פארשאפן די העכסט

  
וויכטיגע הילף וועט העלפן געבן אראנדזש  -די קריטיש"עס סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט,  - יו

האט   FEMAער, און קאמיוניטיס אויפ׳ן וועג צו ערהוילונג. איך בין שטאלץ אז קאונטי פאמיליעס, ביזנעס 
נויטיגע פעדעראלע הילף צו באזארגן יחידים מיט די שטיצע  -זיך צוגעהערט צו מיין רוף פאר די העכסט

ע׳  אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף זיך צו ערהוילן און איבערבויען אויף שטערקער. טראפישע שטורעם ׳אייד
האט געברענגט חורבנות צו קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק, און אראנדזש קאונטי האט געליטן מיליאנען  
אין שאדן צו ראודס, ביזנעסער, און הונדערטער וואוינונגען. איך וועל ווייטער קעמפן מיט אלע כוחות צו  

טלען נויטיג אויף זיך צוריק  מי-פארזיכערן אז פאמיליעס לענגאויס די הודסאן וואלי האבן אלע הילפס
   "בויען נאך שטערקער ווי פריער.

  
צוליב דעם פארנעם און היסטארישן " עס סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט, - יו

נאטור פון האריקעין ׳איידע׳, טו איך שטארק דערמוטיגן אלע איינוואוינער פון אראנדזש קאונטי זיך צו 
איך האב געארבעט אינאיינעם מיט גאווערנער האקול און   ווענדן פאר די איינציגווייזע הילף פראגראם. 

פינאנצירונג נאכדעם וואס ׳איידע׳ האט   FEMAענסי  אונזערע קאלעגעס צו אויפשליסן די עמערדזש
די דאזיגע פינאנצירונג וועט גיין דירעקט אין די הענט פון  פארוויסטעוועט היימען און קאמיוניטיס.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fgovernors-relief-and-response-resources&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ce10308ac482141fd5ddf08d9b5461e89%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740135215288546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3t8bY%2F8rSPaiUXQ%2FucdN6Xd%2Fg12eAd081Rrimf5R3JA%3D&reserved=0


אראנדזש קאונטי איינוואוינער און קענען מאכן דעם דיפערענץ אין העלפן האלטן אייער פאמיליע זיכער 
  "טורעמעס. אויב איר דארפט נאך הילף שטייט מיין אפיס גרייט צו העלפן.היינט און פון צוקונפטיגע ש

  
און  FEMAנאך חדשים פון שתדל׳ען דירעקט צו "האט געזאגט,  קאנגרעסמאן שאן פעטריק מעלאני

ארבעטנדיג מיט גאווערנער האקול און עקזעקיוטיוו ניוהאוז, בין איך דערהייטערט צו אנאנסירן אז  
האנטיג די  -איינציגווייזע הילף איז אויפ׳ן וועג פאר אראנדזש קאונטי איינוואוינער. איך האב געזען ערשט 

נטי און די איינציגווייזע ברייטע שאדנס האריקעין ׳איידע׳ האט אנגעברענגט לענגאויס אראנדזש קאו
  "הילף וועט גיין א ווייטן וועג אויף צו העלפן אונזערע קאמיוניטיס זיך צוריקשטעלן אויף די פיס.

  
נאכדעם וואס ׳איידע׳ האט אויסגעשניטן איר וועג  " סענאטאר דזשעימס סקאופיס האט געזאגט, 

מיט סטעיט און פעדעראלע באאמטע צו   איבער אראנדזש קאונטי, האב איך מיט מיינע וויילער געארבעט 
אדרעסירן די באדייטנדע פארלוסטן וואס מיינע שכנים האבן געליטן. ענדליך האט אונזער פלייסיגקייט 

איבערהויפט די אין  —געברענגט רעזולטאטן. איך האב גרויס האפענונג אז אונזערע פאמיליעס 
וועלן איצט געפונען א געוויסע  —און קארנוואל באטראפענע קאמיוניטיס ווי וואשינגטאנוויל -שווערסט

   " מאסנאם פון פארלייכטערונג.
  

א דאנק אייך גאווערנער האקול פאר  " אראנדזש קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו ניוהאוז האט געזאגט, 
אייער עקשנות׳דיגע באמיאונגען אין פארשאפן די וויכטיגע הילף פאר אראנדזש קאונטי איינוואוינער  

   "ברענגנדע האריקעין.-ן דורך די חורבנות באטראפ
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