
 
 גאווערנער קעטי האקול  9/16/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

ביליאן  3גאווערנער האקול אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט נעמט יעצט אן אפליקאציעס פאר מער פון 
דאלאר פון פעדעראלע געלטער יעצט דא צו באקומען צו פארשטערקערן שטאנדהאפטיגקייט און  

   פארמינערן ווירקונגען פון קלימאט טויש 
   

'ס  FEMAרעקארד סומעס פון פעדעראלע געלטער דא צו באקומען פאר סטעיטס היי יאר דורך 
'בויען שטאנדהאפטיגע אינפראסטראקטור און קאמיוניטיס' און 'פארפלייצונג סכנה פארקלענערונג 

   הילף' גרענט פראגראמען
   

סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס וועט ארבעטן מיט 
פאראינטערעסירטע לאקאלע רעגירונגען און בארעכטיגטע ארגאניזאציעס צו אּפלייען פאר נייע  

   פינאנצירונג צו פארקלענערן סכנות
   

ט דורכאויס נאציאנאלע גרייטקייט מוטיגט ניו יארקער צו איבערקוקן זייער פערזענליכע גרייטקיי
   חודש אין סעפטעמבער

   
   

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז סטעיט אגענטורן, קאונטיס, סיטיס, טַאונס, 
ווילעדזשעס און שבטים רעגירונגען איבער גאנץ ניו יארק סטעיט קענען יעצט אּפלייען פאר נייע געלטער  

צו פינאנצירן פראיעקטן וועלכע ווערן פלאנירט צו פארשטערקערן שטאנדהאפטיגקייט פון  
ינפראסטראקטור און צו פארקלענערן די ווירקונגען פון קלימאט טויש, אריינרעכענענדיג סכנות פון  א

צושטעלן ביז אזויפיל   FEMAפלוצלינגדיגע פארפלייצונגען, וואלד פייערן און האריקאנען. דאס יאר, וועט 
אמיוניטיס'  ביליאן דאלאר דורך דעם 'בויען שטאנדהאפטיגע אינפראסטראקטור און ק 2.295ווי  

(Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC  גרענט פראגראם און ביז אזויפיל ווי )
 Flood Mitigationמיליאן דאלאר דורך דעם 'פארפלייצונג סכנה פארקלענערונג הילף' ) 800

Assistance, FMAן נאציאנאלן ( גרענט פראגראם. אזוי ווי סעפטעמבער צייכנט אפ דעם אפיציעל
גרייטקייט חודש, האט גאווערנער האקול אויך געמוטיגט ניו יארקער צו איבערקוקן ווי גרייט זיי אליין  

   זענען צו קענען בלייבן זיכער בעפאר, דורכאויס און נאך א קאטאסטראפע.
   

ערן צו אפט אין  "מיר האבן צוגעזעהן די שרעקליכע ווירקונגען פון קלימאט טויש און פון עקסטרעמע וועט
האט גאווערנער האקול  ניו יארק סטעיט, און אין אנטווארט דערצו גרייטן מיר זיך פאר די צוקונפט", 

"מיין אדמיניסטראציע וועט פארזעצן צו אינוועסטירן אין שטאנדהאפטיגקייט מאסנאמען ארום  געזאגט.
גערופענעם  -די סטעיט צו זיכער מאכן אז אונזער אינפראסטראקטור קען ביישטיין דעם קומענדיגן אזוי

ען פאר די  יאר שטורעם', און איך מוטיג אלע פון אונזערע לאקאלע רעגירונג שותפים צו אּפליי -'הונדערט
   קריטישע געלטער." 

   
דער בויען שטאנדהאפטיגע אינפראסטראקטור און קאמיוניטיס און פארפלייצונג סכנה פארקלענערונג 

הילף פינאנצירונג פראגראמען זענען נאציאנאלע גרענטס צו פארקלענערן סכנות פאר וועלכע פראיעקטן  



ט פאר פראיעקטן וועלכע קומען צו פארקלענערן  דארפן קאנקורירן, און די גרענטס ווערן געגעבן ערש
נאטורליכע סכנות צו פובליק אינפראסטראקטור און אין שוואכערע קאמיוניטיס, און אזוי אויך לייזונגען  

   וועלכע ארבעטן צו פארשטערקערן קלימאט שטאנדהאפטיגקייט און רעדוצירן קארבאן עמיסיעס.
   

  בויען שטאנדהאפטיגע אינפראסטראקטור און קאמיוניטיס געלטער קענען גענוצט ווערן פאר:

( Capability and capacity building, C&CBבויען מעגליכקייטן און קאפאציטעט ) •
  אקטיוויטעטן

  פארקלענערונג פראיעקטן-סכנה •

  מענעדזשמענט קאסטן •

  
פארפלייצונג סכנה פארקלענערונג הילף געלטער קענען גענוצט ווערן פאר פראיעקטן וועלכע רעדוצירן  

אדער עלימינירן די סכנה פון פארפלייצונג שאדנס וועלכע חזר'ן זיך איבער פאר געביידעס וועלכע זענען  
 National Flood Insuranceנאציאנאלן פארפלייצונג אינשורענס פראגראם )געדעקט אונטער דעם 

Program):אריינרעכענענדיג ,  

  פראיעקט אפשאצונג •

  טעכנישע הילף •

  קאמיוניטי פארפלייצונג סכנה פארקלענערונג פראיעקטן •

  שטאפל פארפלייצונג סכנה פארקלענערונג פראיעקטן-אינדיווידואלע סטרוקטור/ּפראּפערטי •

  מענעדזשמענט קאסטן •

  
 Division of Homelandדיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס )

Security and Emergency Services, DHSES,די  ( קאמישאנער דזשעקי ברעי האט געזאגט"
וועטער פון נעכטן איז מער נישט די וועטער פון מארגן. גאווערנער האקול שטייט אין שפיץ פונעם קאמף  

קלימאט טויש דא אין ניו יארק סטעיט, און מיר זענען שטאלץ צו ארבעטן האנט ביי האנט מיט קעגן 
לאקאלע קאמיוניטיס צו פארשטערקערן אונזער שטאנדהאפטיגקייט, באשיצן אונזער אינפראסטראקטור 

   און האלטן ניו יארקער פארזיכערט פון די שרעקליכע ווירקונגען פון עקסטרעמע וועטערן." 
   

די סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס וועט איבערקוקן די  
אפליקאנטן און ארויסהעלפן מיט סיי וועלכע פראגן איבער דעם  -אפליקאציעס פון בארעכטיגטע סָאב

די    האט אפגעמאכט צייטן פאר א סעריע פון אינפארמאטיווע וועבינארן איבער DHSESפראצעדור. די 
BRIC  אוןFMA אפליקאנטן. -פראגראמען פאר סָאב 

• 2:00 PM  3:00ביז PM 20, דינסטאג, סעפטעמבער   

• 10:00 PM   11:00ביז PM  28, מיטוואך, סעפטעמבער    

• 11:00 PM   12:00ביז PM 4, דינסטאג, אקטאבער   

• 3:00 PM  4:00ביז PM 12, מיטוואך, אקטאבער   

• 12:00 PM   1:00ביז PM 18, דינסטאג, אקטאבער   

   
סכנה   DHSESזיך צו רעגיסטרירן, אדער פארבינדט זיך מיט די  dhses.ny.gov/recoveryבאזוכט 

פאר   HazardMitigation@dhses.ny.gov( אויף Hazerd Mitigation Officeפארקלענערונג אפיס )
   צו לערנען מער. וועבינארן FEMAמער אינפארמאציע. אפליקאנטן קענען זיך אויך רעגיסטרירן פאר 

   
,  9פארלאנגט אז אפליקאציעס זאלן אריינגעגעבן ווערן ביז מיטװאך, נאוועמבער  DHSESדי 

2022.   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fw1VAXbcakuzrz%2FdWWMR7RUYDnILV4%2F5MKxOaTQCfhA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fw1VAXbcakuzrz%2FdWWMR7RUYDnILV4%2F5MKxOaTQCfhA%3D&reserved=0
mailto:HazardMitigation@dhses.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fgrants%2Fmitigation%2Fapplying%2Fwebinars&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qPgEoU%2FVVLoz%2BvOJReF8lKFeZRp0c95OUMmyvDzbsvI%3D&reserved=0


   
גאווערנער האקול און קאמישאנער ברעי האבן אויך לעצטנס אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט'ס בירגער  

( טרענירונג קלאסן וועלן זיך צוריק אנהויבן,  Citizen Preparedness Corpsגרייטקייט איינהייט )
און כלים   שטופנדיג פאר פערזענליכע גרייטקייט און גיבנדיג פאר ניו יארק סטעיט די אינפארמאציע

וועלכע זענען נויטיג זיך צו גרייטן און פלאנירן פאר סיי וועלכע קאטאסטראפע וואס קען באטרעפן ניו  
   יארק סטעיט.

   
די   לעצטע טרענירונג סקעדזשול און זיך רעגיסטרירן פאר קלאסן דורךניו יארקער קענען טרעפן די 

אדער קענען זיי פארלאנגען א טרענירונג קלאס אין זייער געגנט דורכן שיקן אן אימעיל   אינטערנעט
  .NY.Prepare@dhses.ny.gov צו:
   

   גרייטקייט טיּפס

שרייבט זיך איין צו באקומען עמערדזשענסי אלערטס אין אייער געגנט דורכן זיך רעגיסטרירן מיט   •
Alert-NY  אן אומזיסטע סערוויס וואס גיבט קריטישע עמערדזשענסי אינפארמאציע דורך ,

   עלעפאן קאל אדער טעקסט מעסעדזש.אימעיל, ט

מאכט אייך באקאנט מיט די שנעלסטע וועג פון אייער היים אדער ביזנעס צו א זיכערע פלאץ אין   •
   פאל וואס איר דארפט אוועקגיין אין איילעניש.

אנטוויקלט א 'פאמיליע אנטלויף' פלאן און מאכט איבונגען דערויף און באשטימט א פלאץ וואו   •
   יטגלידער וועלן זיך צוזאמטרעפן אויב זיי ווערן צוטיילט.פאמיליע מ

מאכט א פרטיות'דיגע ליסטע פון אלע װערטפולע זאכן, אריינרעכענענדיג מעבל, קלײדער און  •
   אנדערע פערזענליכע חפצים. האלט די ליסטע אין א פארזיכערטע פלאץ.

ינען און ערשטע הילף סוּפלייס און  לייגט אוועק אן עמערדזשענסי מאגאזין פון עסן קאנעס, מעדיצ •
   וואסער אין ריינע פארמאכטע קאנטעינערס.-וואסער צו טרונקן. האלט טרונק

   פלאנירט װאס צו טוהן מיט אייערע שטוב חיות אין צייט פון עמערדזשענסי. •

האלט אייער קאר אנגעפילט מיט גאז אדער געטשארדזשט. אױב לעקטער איז אפגעהאקט, איז  •
אז גאזאלין סטאנציעס װעלן נישט קענען פאמפן ברענשטאף פאר עטליכע טעג. האלט א מעגליך 

   קליינע דיזעסטער סוּפליי פעקל אין די טרָאנק פון אייער קאר.

   
   גרייט צו אן עמערדזשענסי קיט מיט די פאלגנדע חפצים: 

   פלעשלײטס און עקסטערע בעטעריס •

   בעטערי־באקרעפטיגטע ראדיא און עקסטערע בעטעריס •

   ערשטע הילף פעקל און אנװײזונגען •

   עמערדזשענסי עסנװארג און װאסער •

   נישט עלעקטרישער קען עפענער •

   טעג 10א סוּפליי פון וויכטיגע מעדיצינען גענוג פאר זיבן ביז   •

   טשעק ביכל, קעש, קרעדיט קארטלעך, א.ד.ג. •

   
"ניו יארק געפונט זיך אויף די פראנט פון קלימאט טויש  סענאטאר טשאק שּומער האט געזאגט, 

ווירקונגען, אנגעהויבן פון מער פארפלייצונגען ביז וואלד פייערן און עקסטרעמע וועטערן, און מיר דארפן  
אינוועסטירן אין מער שטאנדהאפטיגע אינפראסטראקטור יעצט כדי פאמיליעס זאלן נישט דארפן לעבן  

קומענדיגע שטורעם איז עלול צו ברענגען מיט זיך. דערפאר בין איך שטאלץ צו  אין שרעק פון וואס די 
ביליאן דאלארדיגע פעדעראלע אינוועסטירונג, טיילווייז פינאנצירט דורך דעם   3אהערשטעלן די 

אומפארטייאישן אינפראסטראקטור און דזשאבס געזעץ, צו העלפן אונזערע קאמיוניטיס זיך צוריק צו  
פון בעפאר און צו האלטן מענטשן פארזיכערט פון קאטאסטראפעס. די געלטער זענען א   בויען שטערקער
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רעטונגס שטריק וואס אונזערע שוואכסטע קאמיוניטיס דארפן כדי צו קענען אריינגראבן די שאוולען אין די  
יצן היימער  ערד פאר פראיעקטן וועלכע דארפן שוין לאנג געטוהן ווערן און וועלן ראטעווען לעבנס און באש

  און ביזנעסער." 
   

"לעצטע יאר האבן די איבערבלייבענישן פון האריקאן איידע  קאנגרעספרוי גרעיס מענג האט געזאגט, 
חרוב געמאכט מיין קאנגרעסיאנאלע דיסטריקט אין קווינס, און בלויז עטליכע טעג צוריק, האבן פילע  

איינוואוינער נאכאמאל געהאט פארפלייצונגען צוליב שווערע רעגנס. אזוי ווי מיר האנדלען מיט די  
ש, וועט די דראאונג פון נאך פארפלייצונגען אנגייען, און דערפאר דארפן מיר  נאכווייען פון קלימאט טוי

אונטערנעמען באלדיגע שריט צו אדרעסירן דעם פראבלעם, באזונדערס צו פארבעסערן פארעלטערטע  
אפלויף וואסער סיסטעמען און גרובער און אונזער באראו כדי אונזערע קאמיוניטיס זאלן זיין גענוג  

  צוקונפטיגע שטורעמעס." באשיצט פון 
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