
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער איצט צו באקומען פאר מאונט ווערנאן איינוואוינער   3גאווערנער האוקול אנאנסירט 
    באווירקט דורך וואסער און סּוער פראבלעמען

     
פירט איין מאונט ווערנאן געזונטע היימען פראגראם און פאלגט נאך פארשפרעכונג צו העלפן 

   אסטרוקטור קריזיסאיינוואוינער באווירקט דורך וואסער אינפר
     

 אדרעסירן צו אינוועסטירונג דאלערדיגע מיליאן 150 היסטארישע סטעיט׳ס יארק ניו דערגאנצעט
   אינפראסטרוקטור וואסער צעפאלנדע ווערנאן׳ס מאונט

   
     

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דאס עפענען פון דעם גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם  
מיליאן   3דעם  . אויף צו שטעלן אין גאנגפראגראם פרואוו היימען  געזונטע ווערנאן  מאונט ערהוילונג׳ס

  דאלערדיגע מיליאן  150דאלערדיגן פראגראם, וועלכס דערגאנצעט ניו יארק סטעיט׳ס היסטארישע 
צו אדרעסירן לאנגיעריגע וואסער אינפראסטרוקטור און פארבינדענע פובליק געזונטהייט   אינוועסטירונג

ויפגעקומען פאר אן אינפארמאציע סעסיע ארויספאדערונגען אין דער קאמיוניטי, זענען באאמטע זיך צונ
און אפליקאציע שאלות ותשובות מיט באטראפענע איינוואוינער. ביי דער סעסיע האבן זיך איינוואוינער  

-מיליאן דאלערדיגן הָאוזינג ערהוילונג און ווידערשטאנד 3געלערנט וויאזוי זיך צו ווענדן פאר דעם 
     עאיגקייט פרואוו פראגראם.פ
     

ך צענדליגע יארן פון וואסער און סּוער אינפראסטרוקטור ארויספאדערונגען אין מאונט ווערנאן וועלכע  ״נא
האט  שטאמען פון לאנגיעריגע סיסטעמאטישע הָאוזינג אומגלייכקייטן, נעמט ניו יארק דרייסטע שריטן,״ 

זער היסטארישער מיליאן דאלערדיגער פראגראם דערגאנצעט אונ 3״דער  גאווערנער האוקול געזאגט.
מיליאן דאלערדיגער אינוועסטירונג אין מאונט ווערנאן׳ס וואסער און אינפראסטרוקטור, און מיר   150

בלייבן אנטשלאסן צו ארבעטן מיט אונזערע צוזאמארבעטער אין דער שטאט מאונט ווערנאן צו באקעמפן  
    די ארויספאדערונגען און פארשטערקערן אונזערע קאמיוניטיס.״

   
וויכטיג און ניו יארק׳ס פאקוס  -וואסער און פאסיגע סּוער אוועקפיר איז קריטיש-״צוטריט צו פרישע טרונק

אויף דער נושא וועט העלפן פארזארגן אונזער סטעיט׳ס איינוואוינער וועלכע וואוינען אין ערטער ווי מאונט  
האט געזאגט ליוטענאנט  וואסער,״ ווערנאן וועלכע ליידן איצט פון וואסער קוואליטעט שאדן מיט ריינע 

״דורך פארזארגן פאר היים אייגנטימער הילף דורך דער הָאוזינג   גאווערנער אנטאניא דעלגאדא.
פעאיגקייט בויען פרואוו פראגראם צו ערזעצן פעלערדיגע סעּפטיק  -אויפריכטן און ווידערשטאנד

וואליטעט שעדיגונג, באשיצן מיר נישט בלויז  סיסטעמען און מאכן נייטיגע ָאּפגרעידס צו לינדערן וואסער ק
    די פובליק געזונטהייט נאר מיר טוען אויך פארבעסערן דער ענוויירָאנמענט.״

     
 גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג עקזעקיוטיוו דירעקטארין קעיטי ברענען האט געזאגט,

׳ס מאונט ווערנאן פרואוו פראגראם איז  GOSRעהרע. -״אלע ניו יארקער קומט זיך צו לעבן מיט זעלבסט
א באלדיגע טריט אנצוהויבן צו אדרעסירן די ווירקונגען פון לאנגיעריגע סּוער פראבלעמען און בליי  
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אויסגעשטעלטקייט אינעווייניג אין שטובער אין דער קאמיוניטי. מיר קוקן ארויס פארצוזעצן ווייטער  
האווארד צו מאכן שטובער אין מאונט ווערנאן מער זיכער  -אונזער צוזאמארבעט מיט מעיאר פעטערסאן

    פעאיג.״-און מער ווידערשטאנד
     

״אויף צו   מישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט,דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קא
לאנג האבן די איינוואוינער פון מאונט ווערנאן זיך געמוטשעט מיט א וואסער אינפראסטרוקטור קריזיס און  

היינט ליפערן מיר אויף דער גאווערנער׳ס   די געזונטהייט ארויספאדערונגען וואס עס ברענגט. 
עם מט. ווערנאן וואסער אינפראסטרוקטור דורך צושטעלן  אנטשלאסנקייט צו אינוועסטירן אין ד

פינאנצירונג אויף אנצוהויבן דאס איבערבוי פראצעס און העלפן די איינוואוינער וועלכע נייטיגן זיך דערין  
מיר קוקן ארויס פארצוזעצן ווייטער אונזער שטארקע צוזאמארבעט מיט דער שטאט מט.    דאס מערסטע.

וניטי אויף צו פארזארגן די מיטלען נייטיג צו פאררעכטן די וואסער ווערנאן און דער קאמי
   אינפראסטרוקטור פראבלעמען מיט וועלכע איינוואוינער באפארען זיך איינמאל פאר אלעמאל.״

     
״אין מאונט ווערנאן שפירן מיר   האווארד האט געזאגט,-מאונט ווערנאן מעיאר שאון פעטערסאן 

קלימאט ענדערונג קריזיס און די פעלערדיגע אינפראסטרוקטור וועלכס איז  דירעקט די השפעה פון דער
פארנאכלעסיגט געווארן שוין צענדליגע יארן. איך האב געזען ערשטהאנטיג די חורבנות וועלכע פלייצונגען  

און סּוער פארשטאפונג האבן אנגעברענגט אויף אונזערע עלטערע איינוואוינער און פאמיליעס. עס איז  
יב דעם וואס אונזער טיעם האט געארבעט נאענט אינאיינעם מיט גאווערנער האוקול צו פארזארגן  צול

מיליאן דאלער אין   3עקאנאמישע פארלייכטערונג פאר מאונט ווערנאן היים אייגנטימער. די דאזיגע 
נעווייניג אין  פינאנצירונג וועט זיין באווירקנד פאר פאמיליעס אויפצוריכטן ענווייראנמענטאלע געפארן אי

פעאיג צו די ארויספאדערונגען וואס מיר האבן אויסצושטיין  -זייערע שטובער און ווערן מער ווידערשטאנד
     פון סּוער און וואסער אינצידענטן.״

     
״איך וויל דאנקען גאווערנער   וועסטשעסטער קאונטי עקזעקיוטיוו דזשארדזש לעטימער האט געזאגט,

נויטיגע פארלייכטערונג צו די מאונט  -קעטי האוקול פאר׳ן נעמען די איניציאטיוו צו ברענגען העכסט
ווערנאן איינוואוינער וועלכע זענען שוין פון לאנג אן באמוטשעט מיט באדייטנדע וואסער און סּוער 

נטע היימען פראגראם וועט העלפן מאונט ווערנאן  פראבלעמען אין זייערע הייזער. דאס עפענען די געזו
וואסער אדער פלייצונג שאדן, סּוער  -פאמיליעס בלייבן אינפארמירט איבער פארריכטונגען צו מיסט

עלעמענטן אנשטאפ פארמיידן ארבעט און אנדערע ענווייראנמענטאלע אויפריכטונג ארבעט אויף וואס זיי  
-וויכטיגע וואסער אינפראסטרוקטור איז אלט און איבער-ריטישזענען בארעכטיגט. מאונט ווערנאן׳ס ק

קוואליטעט -געלאדנט, און דער געזונטע היים ערטער פראגראם וועט ענדגילטיג פארבעסערן דעם לעבנס
    פאר די דאזיגע איינוואוינער.״

     
האווארד  -רסאן, האבן גאווערנער קעטי האוקול, מאונט ווערנאן מעיאר שאון פעטע2022, 15אום אפריל 

מיליאן דאלער אין    150און וועסטשעסטער קאונטי עקזעקיוטיוו דזשארדזש לעטימער אויסגעמאלדן 
  מיליאן  3 וואסער אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג אין מט. ווערנאן, אינאיינעם מיט נאך

ר אינפראסטרוקטור קריזיס אין דער  ארויסצוהעלפן איינוואוינער באטראפן דורך די סּוער און וואסע דאלער
און געצילט צו די מערסט אפט באטראפענע און   GOSRדער איניציאטיוו, אנגעפירט דורך    שטאט.

פעאיגקייט -ריזיקע ּפרָאּפערטיס, וועלן לינדערן ענווייראנמענטאלע געפארן און מאכן ווידערשטאנד-הויכע
מענדע שטובער קענען זיין בארעכטיגט פאר פארריכטונג צו  ָאּפגרעידס צו פריוואטע ּפרָאּפערטי. אנטיילנע

וואסער אדער פלייצונג שאדן, אינסטאלירן סּוער אנשטאפ פארמיידונג מאסנאמען, לינדערונג פון  -מיסט
בליי אריינדרינגונג צו וואסער אינעווייניג אין הייזער, און אנדערע נייטיגע ענווייראנמענטאלע  

ירטע איינוואוינער קענען  פאראינטערעס אויפריכטונג. 
     זיך צו לערנען מער. nstormrecovery.ny.gov/mountverno באזוכן
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״שוין צופיל יארן האבן צופיל מאונט ווערנאן איינוואוינער   סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט,
געדארפט וואוינען מיט שרעק איבער גיפטיגע סּוער עלעמענטן צוריקפליס אין זייערע הייזער,  

צאלער. איך האב געשאפן -פארפעסטיגט זייערע וואסער און געלייגט דעם עול אויף דעם ארטיגן שטייער
נצירונג און דעם בייפארטיזאנער אינפראסטרוקטור און דזשָאבס געזעץ היסטארישע ריינע וואסער פינא

אויף צו זען אז פראיעקטן ווי מאונט ווערנאן ווערן ענדליך איינגעפירט, און איך אפלאדיר גאווערנער  
האוקול פאר איר שטארקע אנטשלאסנקייט צו ענדיגן דעם סּוער קריזיס. איך וועל ווייטער קעמפן ציין און  

צו פארזיכערן אז מאונט ווערנאן האט אלע פעדעראלע שטיצע וואס איז נייטיג זיכער צו מאכן אז  נעגל 
    דער שטאט האט דער סּוער סיסטעם וועלכע זיי האבן לאנג געוואלט האבן און וואס קומט זיך זיי.״ 

   
ט אז ״עס איז בייהילפיג און פונקט די גוטע ציי קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען האט געזאגט,

אפליקאציעס זענען איצט אפן פאר איינוואוינער אנטיילצונעמען אין דעם מאונט ווערנאן געזונטע היימען  
פרואוו פראגראם. פריער דעם וואך האט וועסטשעסטער קאונטי און ניו יארק סיטי מיטגעמאכט נאך 

׳ס שטובער, סקולס עקסטרעמע רעגן שטורעם וואס האט רעזולטירט אין פלייצונג און שאדן צו מענטשן
פלעצער. אונזערע שטובער, שאסייען און הייוועיס זענען נישט געבויט געווארן אויף  -און ארבעטס

אויסצוהאלטן די וועטערן וועלכע מיר מאכן לעצטנס מיט כסדר. ניו יארק סטעיט און מאונט ווערנאן נעמען  
געוויסע פון די וועלכע זענען באטראפן נייטיגע הָאוזינג אויפריכטונג פאר -שריטן צו פארזארגן העכסט

געווארן דורך קלימאט ענדערונג׳ס עקסטרעמע וועטער און גלייכצייטיג אויך פארבעסערן דער שטאט׳ס 
וואסער און סּוער אינפראסטרוקטור כדי אז עס ברענגט ווייניגער שאדן אויף די קומענדע יארן. מיר קענען  

ונגען, און איך האף אז איינוואוינער נעמען דער געלעגנהייט זיך צו  נישט לענגער ווארטן צו מאכן די ענדער 
     ווענדן פאר דעם פרואוו פראגראם.״

     
״די היסטארישע אונטערנעמונג איז א וויכטיגע   סטעיט סענאטאר דזשאמאל בעילי האט געזאגט,

ע שטאט. שוין צו  פעאיג-ערשטע טריט אין בויען א מער זיכערע, מער געזונטע און מער ווידערשטאנד
לאנג וואס מאונט ווערנאן׳ס וואסער און סּוער סיסטעם האבן אנגעהויבן זיך צעפאלן און געגאנגען נאר 

אראפ צוליב יארן נישט אינוועסטירן און פארנאכלעסיגונג. מיט באנייטע פינאנצירונג וועט דער  -בארג
ריזיקירטע  -באטראפענע און הויךפרואוו פראגראם אפירברענגען פארריכטונגען צו די מערסט אפט 

היימען אויף צו אדרעסירן פלייצונג שאדן, סּוער פארשטאפונג און צוריקפליס און בליי אריינדרינגונג און  
גלייכצייטיג מאדערניזירן אונזערע סיסטעמען פאר צוקונפטיגע דורות. א דאנק אייך גאווערנער קעטי  

האווארד פאר׳ן זיך אפרופן צו די געברויכן פון  -רסאןהאוקול און מאונט ווערנאן מעיאר שאון פעטע
    אונזערע קאמיוניטיס און אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו אויפלעבן מאונט ווערנאן.״

      
״דער מט. ווערנאן געזונטע שטובער  מיטגליד דזשעי. גערי פרעטלאו האט געזאגט,-אסעמבלי

די איצטיגע    לע היים אייגנטימער אין אונזער שטאט. נויטיגע הילף צו פי-פראגראם וועט ברענגען העכסט
צושטאנד פון אונזער אינפראסטרוקטור האט כסדר אנגעברענגט ערנסטע שאדן צו די היימען פון פילע  

מיטלען צו ענדיגן די  -ארבעטנדע בירגער און מיר מוזן פארזארגן אלע נייטיגע הילפס-פון אונזערע שווער
   נזער גרויסער שטאט.״ שאדן וואס האט פארפלאגט או

     
 איבער גאווערנער׳ס אפיס פון שטורעם ערהוילונג 

GOSR סטעיט׳יגע ערהוילונג אונטערנעמונגען פאר  -, קאארדינירט גאנץ2013, אוועקגעשטעלט אין יוני
רייזינג׳ האוזינג   NYסופערסטארם ׳סענדי׳, האריקעין ׳איירין׳, און טראפישע שטורעם ׳לי׳. דורך איר ׳ 

הוילונג, קלענערע ביזנעס, קאמיוניטי איבערבויען, אינפראסטרוקטור, און איבערבויען דורך פלאנירונג  ער
ביליאן דאלער אין פעדעראלע קאמיוניטי אנטוויקלונג בלאק  GOSR 4.5פראגראמען, אינוועסטירט  

עקסטרעמע  ( פינאנצירונג צו בעסער צוגרייטן ניו יארק פאר CDBG-DRדיזעסטער ערהוילונג )-גרענט
    וועטער פאסירונגען.

     



GOSR קאראנעוויירוס - גרענט בלָאק אנטוויקלונג קאמיוניטי אויס אויך ניצט (CV-CDBG) געלטער 
    שטובער. געזונטע  ווערנאן מאונט ווי  אונטערנעמונגען פעאיגקייט-ווידערשטאנד איינצופירן אויף
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