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מיטלען שטייען גרייט פאר דער באפעלאו קאמיוניטי  -גאווערנער האוקול אנאנסירט סטעיט הילפס
    אין אפרוף צו אויפטרייסלענדער שיסעריי ביי ׳טָאּפס׳ סּוּפערמַארקעט

    

  מיליאן דאלער אין פינאנצירונג גרייט געמאכט פון ניו יארק סטעיט ׳אפיס פאר געליטענע 2.8
 סערוויסעס׳ פאר נאך סערוויסעס פאר געליטענע און פאמיליעס  

  
׳אפיס פאר געליטענע סערוויסעס׳ שטאב מיטגלידער וועלן זיין אין באפעלאו דעם וואך צו העלפן  

געליטענע און פאמיליעס באקומען פינאנציעלע הילף און אנבאטן סערוויס ּפרָאוויידערס  
 ומען פינאנצירונג איינצלהייטן איבער וויאזוי צו באק 

    
רייד שעיר סערוויסעס טוען אנבאטן אומזיסטע ריידס צו און פון באפעלאו סופערמארקעטס צו  

 אדרעסירן ׳עסנווארג מדבר׳ און גלייכצייטיג בלייבט דאס שיסעריי ארט פארשלאסן  
  

NY 9314-863-844 ביי קאונסלינג קריזיס  פאר געמאכט גרייט ליין׳  ׳הָאוּפ פראיעקט   
    

  פון  געליטענע 10 אלע  פאר לוויות  פאר  אויסגאבן מיט העלפן  וועט  נעטווָארק אקציע   נאציאנאלע 
   שיסעריי אנגעפילטע-האסע  טראגישע,

  
  

צו שטיצן דער באפעלאו קאמיוניטי  מיטלען-גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן הילפס
אין אפרוף צו די אויפטרייסלענדער שיסעריי ביי ׳טָאּפס׳ סופערמארקעט, אריינגערעכנט צוגעגעבענע  
סטעיט אינוועסטירונגען, ריידס צו ארטיגע גראסערי סטארס און פינאנצירונג צו דעקן לוויות אויסגאבן  

 פאר געליטענע.  
    

שעה האבן טראומאטיזירט ניו יארקער, און מיין אדמיניסטראציע וועט נישט שפארן   24״די פארלאפענע 
קיין שום מי צו פארזיכערן אז די געליטענע פון דעם טעראריזם שריט דורך א ווייסע סוּפרעמאסיסט 

  האוקול געזאגט. האט גאווערנערמיטלען און שטיצע אין וועלכע זיי נייטיגן זיך,״ -באקומען אלע הילפס
״די גאנצע וועלט קוקט זיך איצט צו וויאזוי מיר וועלן זיך צוזאמקומען אלס ניו יארקער אויף  

איבערצוקומען די אומבאשרייבליכע טראגעדיע. באפעלאו, מיין היים שטאט, איז דער שטאט פון גוטע 
 שכנים און ניו יארק סטעיט וועט זיין א גוטן שכן פאר זיי.״ 

    
  פינאנצירונג סטעיט און  פעדעראלע אין דאלער   מיליאן 2.8 אז  פארארדענט  האט האוקול גאווערנער 

  דורך אפעקטירט פאמיליעס און יחידים צו שטיצע און סערוויסעס  מער באזארגן צו געמאכט גרייט ווערט
 די אדמיניסטרירן וועט (OVS)  געליטענע   פאר סערוויסעס פון אפיס סטעיט  דער שיסעריי. דער

 קאמיוניטי  סטעיט׳ס דער און סערוויסעס, יוסטיץ קרימינאלע פון  אפטיילונג סטעיט דער פון פינאנצירונג 
  פעדעראלע סטעיט׳ס  דער פון טייל  א באשטימען יערליך טוט  וועלכס  אקט,  אינטערווענץ  געוואלדטאט 



  די זענען וועלכע ניטיסקאמיו סערווירן צו  פראגראמען פאר  פינאנצירונג געזעץ פארברעכנס  פון געליטענע 
    געוואלדטאטן.  רעוואלווער  דורך געווארן באטראפן שווערסטע

    
OVS  שטאב מיטגלידער וועלן זיין אין באפעלאו דעם וואך צו העלפן געליטענע און פאמיליעס זיך

איינשאפן פינאנציעלע הילף און צושטעלן אינפארמאציע איבער וויאזוי סערוויס באזארגער קענען  
ומען די פינאנצירונג צוגאב אויף צו פארברייטערן סערוויסעס און שטיצע פאר געליטענע פון באק

שטאב מיטגלידער וועלן זיין אויפגעשטעלט אין א פארמאכטע ארט צוטריטליך נאר   OVSגעוואלדטאטן. 
טן  פאר געליטענע און זייערע פאמיליעס אויף כדי צו באשיצן פריוואטקייט פון געליטענע און אפהי

וויכטיגע זיכערהייט נעץ און קענען צאלן פאר  -קאנפידענציעלקייט. די אגענטור באזארגט א קריטיש
אויסגאבן רעזולטירנדיג פון א פארברעכן ווען יחידים האבן נישט קיין מיטל אויף צו צאלן פאר זיי, 

גאבן, צווישן אנדערע  אריינגערעכנט לוויות און באערדיגונג אויסגאבן, מעדיצינישע און קאונסלינג אויס 
    אויסגאבן, און קען העלפן געליטענע און פאמיליעס מיט פארלוירענע געהאלטן און פארלוסט פון שטיצע.

  
  דאלער.  6,000 ביז  אויסגאבן יגונגבאערד און לוויות דעקן קען  סערוויסעס׳ געליטענע  פאר ׳אפיס דער

  די פאר אויסגאבן לוויות  צוגעלייגטע וועלכע יסי דעקן צו אנגעבאטן  האט נעטווָארק אקציע  נאציאנאלע
 פארזיכערן צו קאארדינירן  נאענט טוט סטעיט יארק ניו און שיסעריי דער פון געליטענע  די פון פאמיליעס

    דערין. זיך נייטיגן  וועלכע די צו  אן קומען געלטער די אז 
    

שעיר קאמפאניס ׳ליפט׳ און - רייד אין צוגאב טוט גאווערנער האוקול אנאנסירן א צוזאמארבעטשאפט מיט
׳אּובער׳ צו באזארגן ריידס צו און פון ארטיגע גראסערי סטארס; דער ארט פון דער שיסעריי האט זיך 
געפונען אין אן אזויגערופענעם ׳עסנווארג מדבר׳ און סערווירט אלס דער איינציגסטע סופערמארקעט  

און  14208פארער אין די זיפ קאודס  איינוואוינער.אינערהאלב פיסגיין ווייטקייט פאר פילע באפעלאו  
דאלער צו און פון צוויי גראסערי   20קענען באקומען א בחינם׳דיגער רייד אויף ביז  14209

 250)  ׳ּפרייס רייט ניאגארא סטריט, באפעלאו( און  425)  ׳טָאּפס פרענדלי מארקעטס׳ סטארס; 
׳ אין דעם ׳ליפט׳ עּפ BuffaloLyftUp׳ ען ניצן דעם קָאודעלמוואוד עוועניו, באפעלאו(. ׳ליפט׳ פארער קענ

    און ׳אּובער׳ וועט אויסמעלדן א קָאוד פאר פארער אין קורצן.
    

פינאנצירטע פראגראמען קענען העלפן געליטענע און פאמיליע מיטגלידער  -OVSדי פאלגענדע 
ינג, שטיצע גרופעס, שתדלנות און  איינצוגעבן פאדערונגען פאר הילף און אויך באזארגן קריזיס קאונסל

אנדערע סערוויסעס. סיי וועלכע געליטענע פון פארברעכן און זייערע פאמיליע מיטגלידער זענען  
בארעכטיגט פאר די סערוויסעס. פראגראמען קענען אויך געפונען ווערן 

    .www.ovs.ny.gov/connect ביי

 (ECMC ביי געוואלדטאט׳ קעגן זיך הייבט  )׳באפעלאו  BRAVE צענטער:  מעדיקעל קאונטי ערי •
    SNUG און

   אפיס אטוירני׳ס דיסטריקט  קאונטי ערי •

   אינק. יוסטיץ  און געזעץ עלטערע  פאר  צענטער  •

   עוועריווָאן׳ פָאר סערוויסעס ׳קאמיוניטי •

   דעפארטמענט ּפרָאבעישען קאונטי ערי •

   אינק.   באפעלאו פון אינסטיטוט אינטערנאציאנאלע  •

    אינק.׳ סערוויסעס ליגעל ׳נעיּבָארהּוד •

    אינק. צענטער קאמיוניטי באפעלאו  וועסט -נארט •

    
OVS און פארברעכנס  פון געליטענע   צו הילף פינאנציעלע אין דאלער מיליאן 18 איבער באזארגט  

  אויף גרעניץ קיין אן לאנד  דעם  אין סטעיט איינציגסטער דער איז  יארק  ניו .2021 אין פאמיליעס זייערע

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C293949d094c84fdd13e308da36b7b2d7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637882459851536597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZAfx1w2p%2Bz9NgJoqRcP3f103JV7NNz3b5YdffYfN8gE%3D&reserved=0


 וועלן פערזאנען אז  איז  דערפון באדייט אס ד און  קאונסלינג,  אדער  בילס מעדיצינישע פאר צוריקצאל
  ווערט פארגוטיגונג געליטענע-פארברעכנס פאר  פינאנצירונג דערין. זיך נייטיגן  זיי ווילאנג הילף באקומען
  אין שולדיג געפונען יחידים געוויסע דורך  געצאלט  סּורטשַארדזשעס און קנסות, אפצאל,  דורך  געשאפן
    געריכט.  פעדעראלע אדער  סטעיט

     
מיטלען פאראן פאר גייסטישע -גאווערנער האוקול דערמאנט אלע ניו יארקער איבער סטעיט הילפס

 NYגעזונט שטיצע דורכאויס דער צייט פון טרויער. אלע ניו יארקער קענען זיך פארבינדן מיט דעם 
  8טעג א וואך פון  אויף צו רעדן צו א קריזיס קאונסלאר, זיבן 844-863-9314פראיעקט ׳הָאוּפ ליין׳ אויף 

פראיעקט ׳הָאוּפ ליין׳ איז א בחינם׳דיגע, קאנפידענציעלע קריזיס האטליין  NYאוונט.   10אינדערפרי ביז 
מיטלען אין וועלכן זיי נייטיגן. אין  - פאר גייסטישע געזונט וועלכס באהעפט ניו יארקער מיט די שטיצע

גייסטישע געזונט און די סטעיט   צוגאב וועלן שטאב מיטגלידער פון דעם סטעיט אפיס פאר
אוניווערסיטעט פון ניו יארק וועלן גרייט זיין צו באזארגן קאונסלינג און שטיצע פאר די באטראפענע דורך  

    דער טראגעדיע.
     

###   
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