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 ווינטער צו אפרופן זיך  אין פארשריטן סטעיט׳ס איבער יארקער ניו אפדעיט האקול גאווערנער
  עלעקטריציטעט קיין אן איינוואוינער  קאונטי אולסטער טויזנטער איבערלאזנדיג שטורעם

   
 ווארעמונג  באזוכן שאדן,  שטורעם באזוכן צו געגנט  קינגסטאן  צו אום  זיך קערט גאווערנער

  שטורעם ווינטער ברענגנדע-חורבנות צו  אפרוף סטעיט׳ס אויף אפדעיטס צושטעלן ןאו צענטערס
   פארשליסונגען שאסיי און  שטערונגען יוטיליטי פאראורזאכנדיג

   
היסטארישע אייז שטורעם אין אולסטער קאונטי געברענגט באלד דריי פערטל אינטש פון פלאכע 

 אן עלעקטרישע קראפט ביי איר שפיץ   65,000אייז, רעזולטירנדיג אין  
   

 קראפט ענערגיע פארענדיגן צו קאונטי אולסטער אין ארבעטן פערסאנאל ליניע און בוים  900 איבער
   ןבאמיאונגע אויפריכטונג
   

גאווערנער האקול האט היינט איבערגעקוקט שטורעם שאדנס, באזוכט אן ארטיגע ווארעמונג צענטער און  
צוגעשטעלט אן אפדעיט צו די איינוואוינער פון אולסטער קאונטי, פילע פון וועלכע זענען געווען אן  

ורעם פאריגע  וואך אלס רעזולטאט פון א היסטארישע ווינטער שט -ענערגיע קראפט דורכאויס דעם סוף
וואך וואס האט געברענגט באלד דריי פערטל אינטש פלאכע אייז צו דעם ראיאן. דער שטורעם האט  

  65,000אראפגעווארפן ביימער און עלעקטרישע ליניעס, געשאפן עלעקטרישע אויסלעשונגען פאר 
ט דורך דעם  קאסטומערס ביי איר שפיץ. גאווערנער האקול האט ארויסגעהויבן די באמיאונגען געמאכ 

סטעיט צו העלפן איינוואוינער זיך ערהוילן און צוריק אויפריכטן זייערע עלעקטריציטעט, אריינגערעכנט 
שיקן שטאב ארויסצוהעלפן מיט דעם אולסטער קאונטי עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער, שיקנדיג 

און פארקס   DOTעיט דעם נעשענעל גארד צו שטיצן ווארעמונג צענטער אפעראציעס, צושטעלנדיג סט
מיטלען צו העלפן אפרוימען שאסייען פון געפאלענע ביימער און שיקן סטעיט פאליציי  -הילפס

    ארויסצוהעלפן מיט אונטערזוכונגען.
   

״טראצדעם וואס פילע אין אולסטער קאונטי האבן שוין זייער עלעקטריציטעט אויפגעראכטן, ארבעטן מיר  
האט  העלפן די טויזנטער הויזגעזינדער וועלכע האבן עס נאכנישט,״ נאך אלץ שעה׳ן נאכאנאנד צו 
״אולסטער קאונטי האט באקומען די ערגסטע פון פאריגע וואכיגע ווינטער  גאווערנער האקול געזאגט.

שטורעם און אונזערע עמערדזשענסי פארוואלטונג פערסאנאל האבן געארבעט שווער דורך דעם וויקענד  
קאמיוניטי האט וואס עס דארף האבן דאס איבערצוקומען. מיר ברענגען די פולע    צו פארזיכערן אז דער 

מיטלען פון דעם סטעיט צו אונזערע שטורעם ערהוילונג ארבעט און וועלן ווייטער שטיצן אולסטער  -שטיצע 
 קאונטי איינוואוינער אין סיי וועלכע אופן מיר קענען.״  

   
סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין   ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד 

״אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער האקול, זענען איך און מיין  דזשעקי ברעי האט געזאגט, 
מאנשאפט געווען אויפ׳ן פלאץ זינט פרייטאג צו ארבעטן מיט אונזערע צוזאמארבעטער אין רעגירונג  

אט קינגסטאן און אולסטער קאונטי. איך מוטיג יעדן איינוואוינער  מיטלען פאר דער שט -צוצושטעלן הילפס



וואס איז נאך אלץ אן עלעקטרישע קראפט היינט און מארגן צו גיין צו א דערנעבנדע ווארעמונג צענטער  
זיך צו האלטן אפגעהיטן. די ווארעמונג צענטערס זענען אוועקגעשטעלט געווארן מיט אונזער שטיצע און  

 אפן ווילאנג נויטיג.״   וועלן בלייבן
  

״איך וויל דאנקען גאווערנער האקול און איר  אולסטער קאונטי עקזעקיוטיוו פעט רייען האט געזאגט, 
וויכטיגע שטיצע אזוי ווי מיר רופן זיך אפ צו  -גאנצער שטאב פאר זייער געשווינדע אפרוף און קריטיש

ורעמעס וואס אולסטער קאונטי האט מיטגעמאכט  באווירקנדע ווינטער שט-איינע פון די שווערסטע, הויך 
אין ווייניגסטנס א צענדליג יארן. מיר וועלן ווייטער ארבעטן אינאיינעם צו פארזיכערן אז סערוויס ווערט גיך  
צוריקגעשטעלט, אז די וועלכע זענען נאך אלץ אן סערוויס קענען זיך האלטן ווארעם און אפגעהיטן, און אז  

 שטורעם ערהוילונג.״ -איינוואוינער אין נאך מיר העלפן אונזערע 
   

  ביז לאקאציעס פאלגענדע  די ביי צענטערס ווארעמונג 24/7 פיר  ביז אויפגעשטעלט  האט  קאונטי  אולסטר 
   מודעות: ווייטערדיגע 

•  12401 NY Kingston, Broadway, 467 Center, Murphy Andy 
• 2nda Iglesia La Mision Church, 80 Elmendorf Street, Kingston NY 12401  
• SUNY New Paltz, Elting Gymnasium, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561  
•  St, Market 207 Center, Recreation Citizen Senior Memorial Greco D. Frank

 12477 NY Saugerties, 
• Woodstock Community Center, 456 Rock City Road, Woodstock, NY, 12498  

   

  שטורעם ווינטער  שווערער  דער   פון  נאכווייענישן די  אין קאונטי אולסטער  צו שטיצע  סטעיט  יארק  ניו נאך 
  און שנייֿד אפעראציעס; צענטער  ווארעמונג שטיצן צו מיטגלידער  גארד נעשענעל 24 אריין נעמט 

  מורפי ענדי  דער  פאר  דזשענערעיטער  500kw איין אפרייניגונג; שטיצן צו מאנשאפטן פארווארפונג
  זאפאסן סטעיט  פון וואסער  און פעלדבעטלעך  180 און קינגסטאן; אין צענטער  ווארעמונג איבערנאכטיגע 

- שטיצע  קרייץ רויטן פון טראנספארטאציע   די אויך  קאארדינירט   DHSES צענטערס. ווארעמונג די פאר 
   עסנווארג.  און ווארעם נאך  און פעלדבעטלעך   75 רעכנט אריינגע צענטערס, ווארעמונג די צו יטלעןמ
   

היימען איבערגעלאזט געווארן אן קיין עלעקטרישע   7,500אנגעהויבן פון מאנטאג אן, זענען מער ווי 
פראצענט פון דער קאונטי וועלן האבן   95צענטראל הודסאן צייכנט אז  קראפט אין אולסטער קאונטי.

ליניע און   900האט איבער  אוונט אום דינסטאג. די יוטיליטי 10קראפט אויפגעראכטן זייער עלעקטרישע 
 בוים פערסאנאל ארבעטן אפצורוימען שאסייען אן אויפריכטן עלעקטרישע קראפט אין דער קאונטי. 

   
  אולסטער  אין פלאץ אויפ׳ן אקטיוויטעטן אפרוף  קאארדינירן צו ווייטער  פארזעצן  וועט  סטעיט  יארק  ניו

  נויטיג. ווי רעגירונגען, ארטיגע  צו שטיצע  נאך  באזארגן און קאונטי
  

   .8888-443-(845) אויף גרייכן מען קען  צענטער  רעסָארס  קאונטי אולסטער  דער 
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