
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/5/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  פארלייכטערונג ׳איידע׳   האריקעין באזארגן צו פארלענגערונג  דעדליין  אנאנסירט האקול   גאווערנער
   יארקער ניו  אויסגעשלאסענע  צו

  
  ארגאניזאציעס  קאמיוניטי   דורך ווענדן צו  זיך ׳טן4 יאנואר  ביז  איצט  האבן  יארקער ניו  אפעקטירטע 

   הילף ערהוילונג  באקומען צו ערטער באטראפענע אין  אויסגעוועהלט
  

  נישט קוואליפיצירן וואס  איינוואוינער  מיט דירעקט ארבעטן  וועלן נָאנּפרָאפיטס אויסגעקליבענע
   הילף FEMA פאר

  
  ביי  האטליין  ONA דעם  רופן וועלכע   איינוואוינער   פאר הילף  אנצובאטן ווייטער פאר זעצט פראגראם

7636-566-800-1  
  

   דא שפאנישע איבערזעצונג פון אויסגאבע קען מען געפונען
  

דער דעדליין פאר אפליקאציעס פון דער ׳איידע׳ גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז  
׳טן צו באזארגן פארלייכטערונג צו 4פארלייכטערונג פָאנד וועט פארלענגערט ווערן ביז יאנואר 

אויסגעשלאסענע איבערלעבער פון די שטורעמעס און פלייצונגען אנגעברענגט דורך די  
עלכע זענען נישט בארעכטיגט צו באקומען ניו יארקערס וו איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳.

איינציגווייזע הילף פראגראם אדער אנדערע מיטלען קענען   FEMAשטורעם ערהוילונג הילף דורך דער 
זיך ווענדן פאר געלטער וואס ווערט אויסגעטיילט דורך אן עקזיסטירנדע נעץ פון קאמיוניטי 

   ארגאניזאציעס.
  
אויף די שפירן פון האריקעין ׳איידע׳, זענען מיר געווען פולקאם אנטשלאסן צו העלפן אלע ניו יארקער  "

מיט דער פארלענגערונג  "  האט גאווערנער האקול געזאגט. "זיך ערהוילן פון דעם שרעקליכן שטורעם,
ען נישט בארעכטיגט  מיטלען, וועלן אויסגעשלאסענע ניו יארקער, וועלכע זענ- זיך צו ווענדן פאר הילפס

פארלייכטערונג און קאמיוניטי ארגאניזאציעס אויפ׳ן פלאץ, קענען איצט   FEMAגעווען פאר 
צוזאמברענגען אלע נויטיגע אינפארמאציע זיך צו ווענדן צו באקומען די פינאנצירונג וואס זיי דארפן האבן 

  "אויף זיך איבערצובויען.

  

ר סטעיט׳ס טשלאסנקייט צו שטיצן די נָאנּפרָאפיט ארגאניזאציעס  דער פארלענגערונג הייבט אונטער דע
אין א געמיינזאמע אונטערנעמונג אויסצוטיילן הילף און געבן מער צייט אויף צוזאמנעמען אינפארמאציע  

׳סטן האבן איבער  30און דאקומענטן פאר די וועלכע דארפן זיך נאך ווענדן פאר די הילף. ביז נאוועמבער 
 403שן זיך געוואנדן צו דעם פראגראם, און פון די ערשטע פארבינדונגען האבן מענט 1,800

פָאנדס   FEMAהויזגעזינדער האבן קוואליפיצירט פאר  507הויזגעזינדער אריינגעגעבן אפליקאציעס און 
הויזגעזינדער באקומען אומגעפער   54און זענען זינט דעמאלס געווארן אנגעוויזן אהין. ביז היינט האבן 

הויזגעזינדער האבן באשטעטיגטע אפליקאציעס און ווארטן אויף באצאלונג.   31דאלער. נאך  228,376

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FSpanishida.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203820336%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P3wZT01gXPF5GOwSJ0WcSHJcJQKHLCSI7%2FPRw8C%2BJ4Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FSpanishida.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203820336%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P3wZT01gXPF5GOwSJ0WcSHJcJQKHLCSI7%2FPRw8C%2BJ4Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FSpanishida.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb67b5ccdf08641d7f57e08d9b82707e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637743300203820336%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P3wZT01gXPF5GOwSJ0WcSHJcJQKHLCSI7%2FPRw8C%2BJ4Y%3D&reserved=0


און באטראפענע    אראנדזש קאונטי איז געווארן אריינרעכענט אין דער דיזעסטער דעקלעראציע
 האטליין.   ONAאיינוואוינער פון דער קאונטי זאלן זיך פארבינדן מיט דעם  

  
   הילף: באזארגן וועלן ארגאניזאציעס פאלגענדע  די
  

 Catholic Charities Community Services, 402 East 152nd Street, Bronx, NY -  בראנקס
10455 
 Chinese American Planning Council, 4101 8th Ave, 4th Floor, Brooklyn, NY -  ברוקלין
11232   
  MinKwon, 133-29 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355  -  קווינס
 Make the Road, 92-10 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372 -  קווינס

 Make the Road, 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302  - סטעטען איילענד
 ,Economic Opportunity Commission of Nassau County, 134 Jackson Street -  נעסאוי

Hempstead, NY 11550 
 Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717  - סופאלק 

 NeighborsLink, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY 10549 - וועסטשעסטער און ראקלענד
  

די איבערבלייבענישן פון " במקום סעקרעטאר פון סטעיט ברענדען סי. היוהעס האט געזאגט,
האריקעין ׳איידע׳ האט חרוב געמאכט די הייזער און פרנסות פון אזוי פיל מענטשן אויף אירע שפירן, און 

חדשים שפעטער, אין די נאכווייענישן פון עמערדזשענסיס און דיזעסטערס, פרובירן נאך באטראפענע  
באקומען די שטיצע אין וואס זיי נויטיגן זיך אויף  מענטשן נאך אלץ צו באקומען נויטיגע אינפארמאציע צו

איבערצובויען. א דאנק גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט, וועט דער אפיס פאר נייע אמעריקאנע  
פארזעצן ווייטער אנצובאטן די נויטיגע שטיצע צו העלפן די מערסט באדערפטיגע קאמיוניטיס וואס  

   "נג פָאנד אויף ווידעראויפריכטן זייערע לעבנס.נויטיגן זיך אין די ׳איידע׳ פארלייכטערו
  

גאווערנער האקול האט גענומען א ריזיגע שריט אין  "  אסעמבליפרוי קאטאלינע קרוז האט געזאגט,
שטיצן אונזערע שכנים דורך דער אלאקירונג פון דעם ׳איידע׳ פארלייכטערונג קאסע. הונדערטער  

ומען זיך צו ווענדן. אבער צוליב די אייגנשאפטן פון דעם  אויסגעשלאסענע פאמיליעס זענען שוין געק
דיזעסטער דארפן פילע אנדערע נאך פילייכט האבן מער צייט. איך דאנק גאווערנער האקול פאר דער  

נויטיגער פארלענגערונג און איך קוק ארויס אויף פארצוזעצן ווייטער צו ארבעטן אויף דעם  -העכסט
   "אינאיינעם.

  
עריטיס ָאוו ניו יארק׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר מאנסיניאר קעווין סוליווען האט  ׳קעטָאליק טש

ווער ווייסט נאך אזוי גוט ווי ׳קעטָאליק טשעריטיס׳ אז אפטמאל, יארן נאך א קאטאסטראפע,  "געזאגט, 
זענען נאך טראגיש פאראן פילע פאמיליעס און יחידים וואס פארנעמען זיך נאך מיט די תוצאות פון 

לכע פאסירונגען. מיר זענען דאנקבאר אז גאווערנער האקול האט פארלענגערט דער האריקעין אזע
׳איידע׳ פארלייכטערונג פָאנד, וואס ערמעגליכט פאר אונז צו קענען ווייטער סערווירן די 

   "נויטבאדערפטיגע.
  

פארלענגערונג   די"׳נעיּבָארס לינק׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר קעראלע אטערא בראקא האט געזאגט, 
- פון דער ׳איידע׳ פארלייכטערונג פָאנד איז א נויטיגע שריט צו פארזיכערן אז מענטשן אין שטורעם

באטראפענע ערטער באקומען די הילף אין וואס זיי נויטיגן זיך אפגעזען אימיגראציע סטאטוס, האוזינג 
שלאסענע איינוואוינער האבן אומשטענדן אדער פעאיגקייט צו באצאלן פאר אינשורענס. פילע אויסגע

וויכטיגער ראלע אין אונזער עקאנאמיע, אבער  -געדינט אלס עסענשעל וואורקערס און שפילן א קריטיש
זיי זענען אפטמאל געווען אויסגעשלאסן פון די מערהייט פון רעגירונג פארלייכטערונג און דארפן מעגליך  

׳נעיּבָארס לינק׳ איז דאנקבאר פאר גאווערנער   ילף. האבן נאך צייט און שטיצע זיך צו ווענדן פאר די ה



האקול פאר׳ן פארלענגערן דעם פראגראם צו פארזיכערן אז איינוואוינער האבן די צייט און מיטלען וואס  
   "זיי דארפן אויף זיך צו ווענדן.

  
דער ׳איידע׳  "  עקזעקיוטיוו דירעקטאר טהעא אשירא האט געזאגט,-׳מעיק דע ראוד׳ מיט

מיטל פאר אויסגעשלאסענע ניו יארקער וועלכע - נייטיגע הילפס-לייכטערונג פָאנד איז א העכסטפאר
האבן מיטגעמאכט דאס ערגסטע פון האריקעין ׳איידע׳. די פארלענגערונג איז גאר גוטע נייעס פאר  

ם באקומען אונזערע קאמיוניטיס, וויבאלד עס גיבט מער צייט צו פארזיכערן אז ווי מער פון אונזערע שכני
   "די הילף אין וואס זיי נויטיגן זיך.

  
עקאנאמישע געלעגנהייט קאמישען פון נעסאוי קאונטי במקום עקזעקיוטיוו דירעקטאר עריק  

פון נעסאוי קאונטי אינק. פריידט זיך גאר שטארק צו הערן אז דער   EOC"  פאולסאן האט געזאגט,
דאס וועט   ׳טן.4לענגערט געווארן אויף ביז יאנואר האריקעין ׳איידע׳ פארלייכטערונג פָאנד איז פאר

פון נעסאוי קאונטי אינק. פארצוזעצן ווייטער צו העלפן די וועלכע זענען  EOCערמעגליכן פאר דער 
באטראפן אדער אפעקטירט געווארן דורך האריקעין ׳איידע׳. די יחידים און פאמיליעס וועלכע מיר האבן 

וענטליך דאנקבאר ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין שום אנדערע  ארויסגעהאלפן זענען אויסערגעו
מיטל דורך דאס צושטעלן פון צייטווייליגע הָאוזינג און טרעפן  -ברירות. דאס איז געווען פאר זיי א לעבנס

וויכטיגע געברויכן. מיר קוקן ארויס אויף פארצוזעצן ווייטער אונזער אויפגאבע -צו זייערע קריטיש
  "ן ווי מער מענטשן און פאמיליעס מעגליך. ארויסצוהעלפ

  
דער  "מינקווָאן צענטער פאר קאמיוניטי אקציע עקזעקיוטיוו דירעקטאר דזשאן פארק האט געזאגט, 

וויכטיגער -מינקווָאן צענטער פאר קאמיוניטי אקציע אפלאדירט דער פארלענגערונג פון דער קריטיש
צו פילע פון אונזער מערסט באדערפטיגע אימיגראנטן ניו  מיטל - ׳איידע׳ שטורעם פארלייכטערונג לעבנס

יארקער. אנהויב אן אין לויף פון דער פאנדעמיע האבן צוגעטרעטן אויסגעשלאסענע רעסטוראנט,  
דעליווערי און פארנט ליניע העלטקעיר ארבעטער זיך אפצוגעבן מיט אונז און אונזערע שכנים. עס מאכט 

וואס אייער אימיגראציע סטאטוס איז. ניו יארקער קוקן זיך אום איינער  נישט אויס ווער איר זענט אדער 
מיטל וואס איז טראנספארמירנד פאר די וועלכע -אויפ׳ן אנדערן. דאס איז אן אויסערגעווענטליכע הילפס

זענען באטראפן געווארן, און איינע פון די גאר ווייניגע וואס איז אפן פאר אויסגעשלאסענע ניו יארקער.  
מיטל און מוטיגט בארעכטיגטע  -וויכטיגער הילפס-מינקווָאן צענטער שטיצט דער קריטיש דער

   " אפליקאנטן זיך צו ווענדן.
  

וועין האו האט געזאגט,   CEOאמעריקאנער פלאנירונג קאונסיל, אינק. פרעזידענט און -כינעזיש 
"CPC  פריידט זיך אז דער סטעיט׳ס אפיס פאר נייע אמעריקאנע און דער מעיאר׳ס אפיס האבן

פארלענגערט דעם דעדליין פאר די האריקעין ׳איידע׳ פארלייכטערונג קאסע פאר אויסגעשלאסענע  
קאמיוניטי מיטגלידער. אונזערע אימיגראנט שכנים זענען אומפראפארציאנעל באטראפן געווארן דורך  

אמעריקאנע, פון וועלכע עס באשטייט דער איבערוויגנדער  - יקעין, אריינגערעכנט אזיאנע דעם האר
מערהייט פון בעיסמענט טויטפעלער אלס רעזולטאט פון דעם האריקעין. מיר מוטיגן ניו יארקער פון יעדן  

  "פאר הילף.  CPCהינטערגרונד זיך צו פארבינדן מיט 
  

  זינט אפליקאציעס אן נעמען און הילף שוין באזארגן אציעסארגאניז  מיטארבעטער נָאנּפרָאפיט די
 זיין נישט  (1 אפליקאנטן  די מוזן פראגראם דעם  פאר קוואליפיצירן צו אויף .2021 ׳סטן27 סעפטעמבער

 איז  וואס הויזגעזינד זייער אין  מענטש קיין האבן  נישט  (2 און הילף, FEMA פאר בארעכטיגט אליין
   הילף. פאר  בארעכטיגט

  
800-1- אויף האטליין ONA דעם רופן איינוואוינער באטראפענע זאלן הילף,  מיט פארבינדן צו זיך אויף

  מיטארבעטער די  באזוכן אדער פרייטאג, ביז  מאנטאג  אוונט, 8 ביז  אינדערפרי 9 פון 7636-665
   שפראכן. 200  איבער אין פאראן איז  הילף האטליין ארגאניזאציעס. נָאנּפרָאפיטס



  
מיטלען צענטער פאר  -גאווערנער האקול האט פריער אנאנסירט דאס איינפירן א נייע ָאנליין הילפס

. דער צענטער גיבט אינפארמאציע אויף וועלכע הילף דאאפעקטירטע ניו יארקערס, צו געפונען  
ערטער און צוטריט צו עסנווארג. די  -גראמען זענען פארהאן און וואו צו געפונען סערוויסעס ווי שיץפרא

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

  
  ערשטער לאנד׳ס  דער איז  ,2012 אין געגרונדעט  אמעריקאנער,  נייע פאר  אפיס סטעיט  יארק ניו  דער

  נייע אלע  ארויס העלפט ONA  ווערן. צו געשאפן אפיס סערוויס אימיגראנט   געפאדערטער-געזעץ
  איר דורך שטיצע און  סערוויסעס אומזיסטע  ריי ברייטע נאוויגירן און צוגענגליכקייט מיט אמעריקאנער 

   ער.באזארג באזירטע-קאמיוניטי  פון  נעטווארק  ברייטע-סטעיט
  

׳ס ONAפאר סיי וועלכע אימיגראנט וואס נויטיגט זיך אין הילף, אדער זיך צו באהעפטן מיט 
אוונט,   8אינדערפרי ביז  9 1-800-566-7636פראגראמען, רופט דער נייע אמעריקאנער האטליין אויף 

שפראכן.   200מאנטאג ביז פרייטאג. אלע קָאלס זענען קאנפידענציעל. הילף איז פארהאן אין איבער 
 icans@NYSNewAmerאויף טוויטער ביי  ONAפאלגט נאך  . דא מער אינפארמאציע איז צו באקומען 

 .  פעיסבוקאדער 
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