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מיליאן דאלערדיגע אונטערנעמונג צו    1.8גאווערנער האקול אנאנסירט פארענדיגונג פון 
   פארבעסערן וואלקיל פעסטקייט און עמערדזשענסי אפרוף 

  
 מיליאן דאלערדיגע פלאן צו העלפן וואלקיל זיך צופאסן צו קלימאט ענדערונג   3.1טייל פון 

  
ורעמעס און באשיצן און פארבעסערן  וועט רעדוצירן שטורעמעס אין צוקונפטיגע שט

 אינפראסטרוקטור  
  

פלאך  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער פארענדיגונג פון דעם וויינדינג ברוק פלייצונג
מיליאן דאלערדיגע אונטערנעמונג צו פארמינערן פלייצונג שאדנס אין משך   1.8לינדערונג איניציאטיוו, א 

עמעס, באשיצן נויטיגע אינפראסטרוקטור און פארבעסערן די עמערדזשענסי  פון צוקונפטיגע שטור
מיליאן דאלערדיגע פלאן צו  3.1אפרוף פעאיגקייטן. דער פראיעקט איז א טייל פון אן אלגעמיינע 

פארשטערקערן וואלקיל׳ס שטורעם פעסטקייט אויף די שפירן פון האריקעין ׳איירין׳ און טראפישע  
 שטורעם ׳לי׳. 

  
״אזוי ווי אונזער קלימאט ענדערט זיך און שווערע שטורעמעס טרעפן זיך מער און מער, נויטיגן מיר זיך 

  האט גאווערנער האקול געזאגט.אין לייזונגען וועלכע מאכן אונזערע קאמיוניטיס מער אפגעהיטן,״ 
טן און זיך וויכטיגע אינפראסטרוקטור, פארבעסערן אפרוף פעאיגקיי-״דורך פארשטערקערן קריטיש

האלטן כסדר פארגעגרייט, לייגן מיר די יסודות פון העלפן צוקונפטיגע דורות ניו יארקער זיך צו קענען  
 דורכקומען מיט די תוצאות פון קלימאט ענדערונג.״  

  
פלאך לינדערונג פראיעקט, קָאלווערטן לענגאויס בען לאמאנד דרייוו און באדאמי  -דורך דער פלייצונג

יי שאסייען וועלכע האבן געליטן שווערע פלייצונגען און אפשווענקונג אין לויף פון גרויסע דרייוו, צוו
שטורעמעס, זענען ערזעצט געווארן אויף צו פארבעסערן וואסער אפלויף אין דעם וויינדינג ברוק 

צט  צוימען זענען אויך ערזע-וואסער אפלויף. פלאסטערונג און אפהיט-קארידאר און רעדוצירן שטורעם
געווארן, און פלאנצונגען זענען אפגערוימט געווארן פון קָאלווערטס צו העלפן רעדוצירן אפפאל  

פארזאמלונג. זינט עס איז פארטיג געווארן האט דער טאון ָאוו וואלקיל מיטגעמאכט עטליכע שטורעמעס  
 און די שאסייען זענען ריין פון וואסער צוליב די גע׳אפגרעיד׳עטע אפלויף. 

  
׳ס ארבעט אין וואלקיל אויך אריינגענומען א  GOSRאין צוגאב צו דעם וויינדינג ברוק פראיעקט, האט  

( און פיטזדזשעראלד דרייוו,  SR 211)  211פראיעקט צו פארבעסערן אפלויף לענגאויס סטעיט ראוט 
ט די  אדער געשיינ —. דער פראיעקט האט געעפנט 2021וועלכס איז פארטיג געווארן אום פעברואר 

אויף א פארשטעלטע קָאלווערט צו רעדוצירן דאס אנזאמלען פון וואסער. עס האט אויך   —ליכט פון טאג 
פארברייטערט א וואסער איינהאלט ארט אויף צו צייטווייליג האלטן שטורעם וואסער אין משך פון גרויסע  

וארן מיט ביימער און אנדערע  וועטער פאסירונגען און א ריּפאריען ּבָאפער איז אויך אוועקגעשטעלט געו
 אפשטאם אויף איינצוזאפן די שטורעם וואסער.  -פלאנצונגען פון היגע

 



GOSR אפ שטאנדטיילן וועלכע ערלויבן -ָאּפ סיסטעמען און הוק-האט אויך אינסטאלירט באטערי ּבעק
,  SR 211טראפיק לייטס לענגאויס  15ָאּפ דזשענערעיטערס ביי -פאר באהאפטענע באוועגיגע ּבעק

- ׳ס וועגווייזיגע שריטן וועלן נאך הּוקGOSR. נאכפאלגנדיג די 2020פארענדיגט געווארן אין אוגוסט 
און אנדערע הויפט  SR  211פונקטן לענגאויס -ּפס אינסטאלירט ווערן ביי נאך מער וואלקיל דורשכניידאָ 

 שאסייען.  
  

רייזינג׳ קאמיוניטי איבערבוי און   NYאיילין מעאוס, דעפיוטי עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דעם ׳
׳ס GOSR״מיר זענען צופרידן אז האט געזאגט,  GOSRאינפראסטרוקטור פראגראמען ביי 

רּוטס אויססטיליזירונג פראצעס האט רעזולטירט אין דריי פראיעקטן -געטריבענע גרעס-קאמיוניטי
סער באשיצט אין צוקונפטיגע  וועלכע וועלן פארזיכערן אז דער גאנצער וואלקיל קאמיוניטי איז בע

 שטורעמעס און וועט העלפן ניו יארק זיך צופאסן צו אן ענדערנדע קלימאט.״ 
  

״אין פארלויף פון פאריגעס יאר אליין, האט אראנדזש סענאטאר מייק מארטוטשי האט געזאגט, 
ענגט  קאונטי מיטגעמאכט מערערע שווערע וועטער אינצידענטן מיט שאדנס וועלכע האבן אנגעבר

טעגליכן לעבן. אזעלכע סארט  - שוועריגקייטן פאר אונזערע איינוואוינער און שטערונגען צום טאג
פראיעקטן זענען וויכטיג אויף אפצוהיטן קעגן די סארטן פאסירונגען אין דעם צוקונפט און פארזיכערן אז 

ען די סכנות וועלכע  אונזערע ערשטע רעספאנדערס ווערן געשטעלט אין די בעסטע פאזיציע צו באהאנדל
קומען אויף פון זיי. איך דאנק דער גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג פאר מאכן דער באדייטנדע  

 אינוועסטירונג אין מיין סענאט דיסטריקט און די מענטשן וועלכע וואוינען דארט.״ 
  

ער פארענדיגונג פון דםע  ״עס פריידט מיך צו זען ד מיטגליד איילין גונטער האט געזאגט,-אסעמבלי 
פלאך לינדערונג פראיעקט. דער טאון ָאוו וואלקיל האט מיטגעמאכט שרעקליכער  -וויינדינג ברוק פלייצונג

פלייצונגען אין לעצטערע יארן, און די ארבעט וואס ווערט געטון צו פארהארטעווען די אינפראסטרוקטור 
ר טאון איז בעסער פארגעגרייט פאר צוקונפטיגע וועט פיל אויפטון צו דעם ציל צו פארזיכערן אז דע

דער נויט פאר פארשטערקערן אונזער אינפראסטרוקטור איז דרינגענד, און מיט די    פלייצונג אינצידענטן.
געשטיגענע קראפט און אפטקייט פון שטורעמעס אין אונזער געגנט איז די ארבעט נאך מער וויכטיג. איך 

ס ארבעטן איבער מיין גאנצן דיסטריקט צו העלפן פארזיכערן קוק ארויס אויף פארצוזעצן דא
 אפגעהיטנקייט און שטאנדהאפטיגקייט פון אונזערע קאמיוניטיס.״ 

  
יעריגער איינוואוינער  -״אלס א לאנגוואלקיל טאון סופערווייזער דזשארדזש סעראנא האט געזאגט, 

רענגט דורך האריקעין ׳איירין׳ און האריקעין פון דעם טאון ָאוו וואלקיל, האב איך געזען די שאדן אנגעב
די שאדנס צו אונזער קאמיוניטי זענען געווען גאר געפערליכע צו ביזנעסער און    ׳לי׳ ערשטהאנטיג.

איך בין שטאלץ מיט אונזער צוזאמענארבעט מיט דער גאווערנער׳ס אפיס   פריוואטע מענטשן צוגלייך. 
רייזינג׳ גרענט   NYרונג וואס זיי האבן אונז צוגעשטעלט דורך דער ׳פון שטורעם ערהוילונג און די פינאנצי

די צוזאמענארבעט האט אונז ערמעגליכט צו פארענדיגן דריי פראיעקטן וועלכע האבן  פראגראם.
 געלינדערט זיכערהייט און פלייצונג זארגן אן קיין שום געלט באצאלט דורך אונזערע איינוואוינער.״  

  
  GOSRאיבער  
GOSR,  סטעיט׳יגע ערהוילונג אונטערנעמונגען פאר  -, קאארדינירט גאנץ2013אוועקגעשטעלט אין יוני

רייזינג׳ האוזינג  NYסופערסטארם ׳סענדי׳, האריקעין ׳איירין׳, און טראפישע שטורעם ׳לי׳. דורך איר ׳
ן דורך פלאנירונג  ערהוילונג, קלענערע ביזנעס, קאמיוניטי איבערבויען, אינפראסטרוקטור, און איבערבויע

ביליאן דאלער אין פעדעראלע קאמיוניטי אנטוויקלונג   4.5אינוועסטירן  GOSRפראגראמען, טוהט 
דיזעסטער ערהוילונג פָאנדינג צו בעסער צוגרייטן ניו יארק פאר עקסטרעמע וועטער  - בלאק גרענט

און אירע פראגראמען אז צו באקומען ביי  GOSRפאסירונגען. מער אינפארמאציע איבער 
http://stormrecovery.ny.gov/  . 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstormrecovery.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6d105b5aa01849f1491408d9d52e142f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775216157619861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QwInp8mgu8x%2B7bt%2BrCvRSc7wna7zEhGVSApEthGnD2o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstormrecovery.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6d105b5aa01849f1491408d9d52e142f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775216157619861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QwInp8mgu8x%2B7bt%2BrCvRSc7wna7zEhGVSApEthGnD2o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstormrecovery.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6d105b5aa01849f1491408d9d52e142f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775216157619861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QwInp8mgu8x%2B7bt%2BrCvRSc7wna7zEhGVSApEthGnD2o%3D&reserved=0


( און אינפראסטרוקטור פראגראמען נעמט אן  NYRCRניטי איבערבוי )רייזינג׳ קאמיו NYדורך דער ׳
ארויף קאמיוניטי  -אונטן-דער סטעיט פארשידענע סארטן איניציאטיוון אנטוויקלט אין לויף פון איר פון

וויכטיגע אינפראסטרוקטור, לינדערן  -פלאנירונג פראצעס צו פארבעסערן באפעסטיגונג, באשיצן קריטיש
 פארלוסט און שאדן פארבינדן מיט צוקונפטיגע דיזעסטערס און רעדוצירן שוועריגקייטן. די ריזיקעס פון 

  
מיט פארשידענע מוניציפאלע, קאונטי, און נָאנּפרָאפיט   GOSRאיצט אין דאס איינפירן שטאפל ארבעט 

צוזאמענארבעטער צו ברענגען הונדערטער ארטיגע צוזאמענגעשטעלטע פארשלאגן צו דער  
 יט. ווירקליכקי
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