
 
 גאווערנער קעטי האקול   5/27/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר צו   87גאווערנער האקול אנאנסירט אז סטעיט וועט צושטעלן ביז אזויפיל ווי 
'ס פובליק הילף פראגראם פאר לעצטיגע FEMAפעדעראלע טייל פון  -פינאנצירן נישט

קאטאסטראפעס, אריינרעכענענדיג איידע, פרעד און אייזעיע, פארגרינגערנדיג די לאסט אויף ניו  
  גירונגעןיארק'ס לאקאלע רע

  
ניו יארק סטעיט צו פארגרינגערן די לאסט אויף לאקאלע רעגירונגען וועלכע זענען בארעכטיגט פאר 

FEMAס פובליק הילף פראגראם אין צענטראל ניו יארק, פינגער לעיקס, לאנג איילענד, מיד' -
אדסאן, ניו יארק סיטי און סאוטערן טיער ראיאנען דורכן דעקן די טייל פון די קאסטן וואס קומען  ה

  נישט פון פעדעראלע געלטער
  

כע זענען באטראפן געווארן  אין צוגאב דערמאנט גאווערנער האקול פאר לאקאלע רעגירונגען וועל 
  צו אּפלייען פאר סכנה פארמינערונג געלטער 1דורך איידע און פרעד אז זיי האבן ביז יוני 

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט וועט גענצליך דעקן די טייל פון 
FEMA( ס פובליק הילף'Public Assistance פראגראם וואס איז פארלאנגט אז עס זאל קומען פון )

פאר לאקאלע רעגירונגען וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך די  —פעדעראלע געלטער -נישט
אלע פון וועלכע האבן   — ראפישע שטורעם אייזעיע, טראפישע שטורעם פרעד און האריקאן איידע ט

אנגעברענגט שווערע פארפלייצונגען צו ניו יארק אין די פארגאנגענע צוויי יאר. די פינאנצירונג איז גאר  
ליק וויכטיג צו דעליווערן פראיעקטן וועלכע העלפן לאקאלע רעגירונגען צוריקצובויען פוב

אינפראסטראקטור, פארגרינגערנדיג די פינאנציעלע לאסט וואס ווערט ארויפגעלייגט אויף די לאקאלע  
  רעגירונגען וועלכע ארבעטן זיך צו ערהוילן.

  
"מיר אלע ווייסן צו גוט וויפיל שאדן שטורעמעס ווי אייזעיע, פרעד און איידע האבן אנגעברענגט אויף  

- גענע צוויי יאר, און היינט אנאנסירן מיר אז ניו יארק וועט דעקן די נישט אונזער סטעיט אין די פארגאנ
"די   האט גאווערנער האקול געזאגט. 'ס פובליק הילף פראגראם", FEMAפעדעראלע טייל פון 

באדייטנדע שריט וועלן העלפן פארגרינגערן די לאסט אויף לאקאלע רעגירונגען וועלכע פלאנירן צו  
אּפלייען פאר די קריטישע פינאנצירונג, און וועלן העלפן צוריקבויען אינפראסטראקטור אין פובליק 

ו פארקומען מער און  אייגנטום. אזוי ווי אונזער קלימאט טוישט זיך און שווערע שטורעמעס זעצן פאר צ
מער, וועלן מיר פארזעצן צו טוהן אלעס וואס מיר קענען צו העלפן ניו יארקער און זייערע קאמיוניטיס זיך 

  צו ערהוילן נאכפאלגנדיג עקסטרעמע וועטער געשעענישן."
  

( דעקלעראציע, זענען Major Disasterנאכפאלגנדיג א פרעזידענטליכע גרויסע קאטאסטראפע )
פענע קאונטיס בארעכטיגט צו באקומען פינאנצירונג פאר ערלייכטערונג אין די פארעם פון פובליק באטרא

(. פובליק הילף שטיצט די באמיאונגען פון Individual Assistanceהילף און/אדער אינדיווידואלע הילף ) 
, און אינדיווידואלע לאקאלע רעגירונגען צו צוריק בויען געשעדיגטע אינפראסטראקטור און איינריכטונגען

הילף איז דירעקטע פינאנצירונג פאר היים און ביזנעס אייגנטומער. איינמאל פראיעקטן ווערן 



באשטעטיגט און פארענדיגט, צאלט די פעדעראלע רעגירונג געווענטליך צוריק פארן פראיעקט סּפאנסאר  
  25עפאדערט צו דעקן די איבעריגע פראצענט פון די קאסטן, און דער באקומער איז ג 75ביז אזויפיל ווי 

 Hazardדאס גייט אויך ארויף אויף די פעדעראלע סכנה פארמינערונג גרענט פראגראם ) פראצענט.
Mitigation Grant Program, HMGP  וואס שטעלט צו פינאנצירונג פאר לאקאלע רעגירונגען צו )

  וניטיס.טערמיניגע באפעסטיגונג פון זייערע קאמי-פארשטערקערן די לאנג 
  

וואס העכערט די   H.R. 2471אין מערץ האבן קאנגרעס און פרעזידענט ביידן אונטערגעשריבן געזעץ 
פראצענט פאר פראיעקטן וועלכע קומען אין אפרופונג צו   90פעדעראלע טייל פון די פארגוטיגונג צו  

, כדי צו גיבן 2021, 31און דעצעמבער  2020,  1גרויסע קאטאסטראפעס דעקלערט צווישן יאנואר 
ערלייכטערונג פאר סטעיטס און לאקאלע רעגירונגען וועלכע מוטשענען זיך שוין סיי ווי מיט די אנגייענדע  

  פאנדעמיע.  19-קאוויד
  

דעקלערטע קאטאסטראפעס דורכאויס די  -ניו יארק סטעיט איז באטראפן געווארן דורך דריי פעדעראל 
  אפשניט:-צייט

  
  2020טראפישע שטורעם אייזעיע אין אוגוסט   ·

  2021די איבערבלייבענישן פון טראפישע שטורעם פרעד אין אוגוסט    ·

  2021די איבערבלייבענישן פון האריקאן איידע אין סעפטעמבער    ·

  
ק  צו נאך מער פארגרינגערן די לאסט, פארזיכערט גאווערנער האקול לאקאלע רעגירונגען אז ניו יאר

פעדעראלע טייל פון פראיעקטן וועלכע זענען בארעכטיגט פאר  - סטעיט וועט גענצליך פינאנצירן די נישט
FEMA.ס פובליק הילף פראגראם'  

  
 Division of Homelandדיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )

Security and Emergency Servicesאונזער מיסיע   עי האט געזאגט,( קאמישאנער דזשעקי בר"
איז צו העלפן לאקאלע קאמיוניטיס איבער די גאנצע סטעיט זיך צו ערהוילן נאכפאלגנדיג א  

פעדעראלע טייל פאר  -קאטאסטראפע. די גאווערנער'ס באשלוס צו גענצליך פינאנצירן די נישט
ע רעגירונגען וועלכע  קאטאסטראפע ערלייכטערונג פארגרינגערט די פינאנציעלע לאסט אויף לאקאל

זענען באטראפן געווארן דורך די שרעקליכע שטורעמעס. אונזער מאנשאפט וועט פארזעצן צו ארבעטן  
מיט לאקאלע קאמיוניטיס צו פארזיכערן אז זיי באקומען די פינאנצירונג וואס זיי דארפן זיך צו קענען  

עענישן. מיר זענען שטאלץ צו שטיצן צוריק אויפבויען און זיך באשיצן פון צוקונפטיגע וועטער געש
  קאמיוניטיס אין די ערהוילונג פראצעדור."

  
"לעצטיגע נאטורליכע קאטאסטראפעס וועלכע זענען  קאנגרעסמאן עידריַאנָאו עסּפַאיַאט האט געזאגט, 

פארערגערט געווארן דורך קלימאט טויש האבן געפרואווט און ארויסגעוויזן די שטאנדהאפטיגקייט פון  
אונזערע ניו יארקע קאמיוניטיס. איך לויב גאווערנער האקול פאר די היינטיגע אנאנס צו צוטיילן 

זיי ארויסצוהעלפן אין זייער ערהוילונג נאכפאלגנדיג די פינאנצירונג פאר לאקאלע קאמיוניטיס 
קאטאסטראפעס. צוזאמען וועלן מיר העלפן אונזערע קאמיוניטיס זיך צוריק אויפצובויען שטערקער,  

אנהויבנדיג פון די לאקאלע שטאפל און לייגנדיג אלץ פריאריטעט די קאמיוניטיס וועלכע זענען די 
ניו יארקער קענען פארזעצן צו געניסן פון פארלעסליכע פובליק  מערסטע נויט, און פארזיכערן אז 

  אינפראסטראקטור נאכפאלגנדיג די שטורעמעס."
  

די גאווערנער דערמאנט אויך לאקאלע רעגירונגען אז די סטעיט'ס דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און 
 ,Division of Homeland Security and Emergency Servicesעמערדזשענסי סערוויסעס )

DHSES  נעמט יעצט אן אפליקאציעס צו באקומען סכנה פארמינערונג גרענט פינאנצירונג וואס ווערט )



צוגעשטעלט פאר לאקאלע רעגירונגען וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך טראפישע שטורעם פרעד  
  און האריקאן איידע.

  
טעכנישע הילף פאר אפליקאנטן אויב זיי ווערן דאס   וועט איבערקוקן אפליקאציעס און גיבן DHSESדי 

. מער אינפארמאציע איבער וויאזוי צו אּפלייען פאר  2022, 1געבעטן. די טערמין צו אּפלייען איז יוני 
https://www.dhses.ny.gov/hazard-פראצעדור געפונט זיך דא:  HMGPפינאנצירונג און איבער די  

 mitigation 
  

  איבער די אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס 
די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו 

פירערשאפט, אנפירונג און שטיצע צו פארמיידן, באשיצן פון, זיך גרייטן פאר, רעאגירן צו, זיך ערהוילן פון  
פארמינערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע קענט איר אונז טרעפן  און

  .וועבזייטל, אדער באזוכט אונזער Instagram אדער Twitter, אונז פַאלָאוען אויף Facebookאויף 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fhazard-mitigation&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IapNXaYxm5lNg6%2FZhtqsQ8ytWNnLNG%2ByhmzYpC%2BMRkE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fhazard-mitigation&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IapNXaYxm5lNg6%2FZhtqsQ8ytWNnLNG%2ByhmzYpC%2BMRkE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ae8lu%2B%2BVL%2B68TfIgUqiCuQKN%2BNTZC7wFqodrjJlo0Vo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rSm8TWBdu%2F7l94OAhWpTbvQGlanXZkesmgcl99z35gk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QisynBto8zRGanRYRIoIb4o9M7zYpawhO9%2F%2BjtfWya8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BSYPSQsLD1UVgv0bSmLxo1Va5hGAAGcHRU%2FlWea0tzA%3D&reserved=0
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