
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/29/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיטלען צו פארטא ריקא  -גאווערנער האקול אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט שיקט ארויס נאך הילפס
  נאכפאלגנדיג האריקאן פיָאונע

  
אויפן פארלאנג פון פארטא ריקא, וועט ניו יארק סטעיט ארויסשיקן עמערדזשענסי אפרופונג  

עלכע זענען בייגעשטייערט מיטלען אריינרעכענענדיג עסן און וואסער וו-מאנשאפטן און הילפס
  געווארן

  
סטעיט עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער מאנשאפט וועט ארויסהעלפן לאקאלע רעגירונגען מיטן  

  קאארדינירן אפרופונג פון מערערע אגענטורן און רעטונג אקטיוויטעטן אויפן אינזל
  

עלפן און  אנקומענדיג אין פארטא ריקא צו ה ניו יארק סטעיט דעלעגאציעגעשיקטע הילף פאלגט נאך 
  אפשאצן הילף באמיאונגען

  
  

מיטלען צו -גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ניו יארק סטעיט שיקט ארויס נאך הילפס
פארטא ריקא, אריינרעכענענדיג אן עמערדזשענסי אפרופונג מאנשאפט פון מערערע אגענטורן און עסן 

יך צו ערהוילן פון די און וואסער סּוּפלייס, אזוי ווי די טעריטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן זעצט פאר ז
קאטאסטראפישע נאכווייען פון האריקאן פיָאונע. אויפן פארלאנג פון פארטא ריקא שיקט ניו יארק סטעיט 

( שטיצע מאנשאפט Emergency Operations Centerארויס אן עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער )
די האריקאן, אריינמישנדיג מערערע  צו ארויסהעלפן צו אנפירן די אפרופונג און רעטונג אפעראציעס נאך 

סטעיט אגענטורן. די עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער שטיצע מאנשאפט וועט ארויסהעלפן מיט 
פארוואלטונג, אנווייזונג, קאנטראל און קאארדינאציע פון אפרופונג און רעטונג אקציעס צווישן אלע 

פרוף. פריער די וואך האט גאווערנער האקול שטאפלען פון רעגירונג וועלכע זענען פארמישט אין די א
אנאנסירט אז מיטגלידער פון איר אדמיניסטראציע האבן זיך ארויסגעלאזט קיין פארטא ריקא אלץ טייל 

  צו ארויסהעלפן און אפשאצן האריקאן פיָאונע הילף באמיאונגען. ניו יארק סטעיט דעלעגאציע פון א 
  

"ניו יארקער שטייען אייביג גרייט צו העלפן אנדערע אין צייטן פון נויט, און מיר זענען שטאלץ צו ענטפערן 
פארטא ריקא'ס פארלאנג פאר אן עמערדזשענסי אפעראציעס מאנשאפט צו שטיצן אינצידענט 

עדן איינעם "מיר שטייען מיט י האט גאווערנער האקול געזאגט.פארוואלטונג באמיאונגען אויפן שטח", 
וואס איז באטראפן געווארן דורך האריקאן פיָאונע, און מיר וועלן פארזעצן צו צושטעלן פאר גאווערנער 

ּפערלּואיזי און פאר די מענטשן פון פארטא ריקא סיי וועלכע הילף וואס פעהלט אויס אז זיי זאלן זיך 
  קענען ערהוילן ווי עס דארף צו זיין."

  
ידער זענען פון די פאלגנדע אגענטורן: דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע מאנשאפט מיטגל 16די 

(; טראנספארטאציע דעּפארטמענט Department of Environmental Conservation( )5אפהיטונג )
 Division of Homeland(; דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס'ס )3)

Security and Emergency Services( אפיס פון עמערדזשענסי פארוואלטונג )Office of 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-state-delegation-travel-puerto-rico-assist-and-assess&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C615aa401bb4a42e13ff208daa24db0e2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000751818318604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GoD8MAMh%2Bj%2BBC8kz5s1OPxV1MLkO5KHNzkDEBItnGsQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-york-state-delegation-travel-puerto-rico-assist-and-assess&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C615aa401bb4a42e13ff208daa24db0e2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000751818318604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GoD8MAMh%2Bj%2BBC8kz5s1OPxV1MLkO5KHNzkDEBItnGsQ%3D&reserved=0


Emergency Management( )2 דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס'ס ;)
(; אפיס פאר Office of Fire Prevention and Control ( )4אפיס פון פייער פארמיידונג און קאנטראל )

 ,Office for People With Developmental Disabilitiesלונג דיסאביליטיס )מענטשן מיט אנטוויק 
OPWDD( )1( דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס ;)Department of Agriculture & 
Markets( )1.)  

   
Feeding New York State   פונט פון  37,000)פיטערן ניו יארק סטעיט( האט געשאנקען בערך

פארשידענע פרישע פראדוקטן פאר די וועלכע זענן באטראפן געווארן דורך די שטורעם אין פארטא ריקא, 
אריינרעכענענדיג קרויט, קירבעס, צוויבל, מייערן און קארטאפל. די ביישטייערונג רעכנט אריין אלע 

פונטיגע קעסטלעך פון עסן -23 1,680ייג, פאקן און דעליווערי קאסטן. אין סך הכל זענען פרוכט און גרינצ
פונט פון  4,400האט בייגעשטייערט  Liberty Coca-Cola Beverages בייגעשטייערט געווארן.

)עסן באנק פון פארטא   Banco de Alimentos de Puerto Ricoאלע ביישטייערוגען גייען צו  וואסער.
   ( צו ווערן פארטיילט איבער פארטא ריקא.ריקא

  
האנטיג -"זעהענדיג די שאדן ערשט סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט, 

מיטלען אין פארטא ריקא נאך האריקאן פיָאונע האט -שטרייכט אונטער די קריטישע נויט פאר הילפס
מיטלען זעצן פאר צו -פון עסן און אנדערע הילפס אדורכגעשניטן אריבער די אינזל. אלע שיּפמענטס

אנקומען פון ניו יארק סטעיט, וואו עס איז קלאר אז גאווערנער האקול פארשטייט די אמת'ע מיינונג פון 
  שכנים ארויסהעלפנדיג שכנים."

  
דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער דזשעקי ברעי האט  

"גאווערנער האקול איז איבערגעגעבן צו זיכער מאכן אז אונזערע שותפים אין פארטא ריקא געזאגט, 
ץ צו קענען האבן אלעס וואס זיי דארפן צו זיך אפרופן און זיך ערהוילן פון די שטורעם. מיר זענען שטאל

שיקן שטאב מיטגלידער צו שטיצן אונזערע קאלעגן'ס באמיאונגען אין פארטא ריקא, און מיר וועלן 
  פארזעצן צו שטיצן זייער אפרופונג ווי לאנג עס איז נויטיג."

  
"ניו יארק דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער בעזיל סעגָאוס האט געזאגט, 

מאל איבערגעגעבן צו העלפן די בירגער פון פארטא ריקא זיך ערהוילן פון די נאכווייען פון נאך איז ווידערא
איך לויב גאווערנער האקול און אלע פון אונזערע שותפים פארן שיקן א קלארע  א שרעקליכע האריקאן.

יין שטייף אין מעסעדזש אז ווען פארטא ריקא איז אין נויט, וועט ניו יארק זיך אייביג אפרופן און שט
 סאלדיאריטעט מיט די מענטשן פון פארטא ריקא זיי צו העלפן זיך ערהוילן און צוריק בויען זייער אינזל." 

  
"גאווערנער טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מערי טעריזע דאמינגעז האט געזאגט, 

ס איבערגעגעבנקייט צו האקול דעמאנסטרירט מיט אירע ווערטער און מיט אירע מעשים ניו יארק'
ארויסהעלפן אונזערע פריינט און שכנים אין פארטא ריקא זיך צו ערהוילן פון די חורבנות נאכפאלגנדיג 

קוואליפיצירטע מאנשאפט -האריקאן פיָאונע. די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט שיקט א גאר 
אמען מיט אלע שטאפלען פון רעגירונג קיין פארטא ריקא, אזא מאנשאפט וואס איז גרייט צו ארבעטן צוז
  ארויסצוהעלפן מיט רעטונג באמיאונגען און אויספירן די ארבעט."

  
"ניו דעּפארטמענט פון אגריקולטור און מארקעטס קאמישאנער, ריטשארד א. בעל, האט געזאגט, 

אזוי ווי מיר  יארק טוט שוין פון לאנג שעצן אונזער צוזאמענארבעט און פריינטשאפט מיט פארטא ריקא
האבן געארבעט צו וואקסן אונזער שותפות אין האנדל. א דאנק גאווערנער האקול'ס פירערשאפט זענען 

מיר שטאלץ צו ארויפשארן די ארבל און אויסשטרעקן א האנט זיי צו העלפן אין זייער צייט פון נויט מיט א 
און דורכן שיקן טייל פון אונזערע בעסטע  פונט פון פרישע פרוכט און גרינצייג 37,000ביישטייערונג פון 

מאנשאפט מיטגלידער צו העלפן פאמיליעס און וויכטיגע אינדוסטריעס, אריינרעכענענדיג די 
  אגריקולטורישע אינדוסטריע, אזוי ווי זיי ערהוילן זיך און בויען זיך צוריק אויף."



  
"די קאמישאנער קערי נייפעלד האט געזאגט,  אפיס פאר מענטשן מיט אנטוויקלונג דיסאביליטיס

OPWDD מיטגעמאכטע אינזל -שטייט גרייט צו ענטפערן גאווערנער האקול'ס רוף צו העלפן די שטורעם
נג אזוי לאנג צו אנהויבן איר וועג צו ערהוילונג. אלץ אן אגענטור, וועלן מיר פארזעצן צו שטיצן די באמיאו

  וואס אונזער אנוועזנהייט איז נויטיג."
  

Liberty Coca-Cola Beverages אייגנטומער און קָאו -קָאו-CEO  ,ּפאול מָאליגען, האט געזאגט ,
 –האלטן מיר דאס אלץ א ווירדע צו שטיצן אונזערע קאמיוניטיס  Liberty Coca-Cola Beverages"ביי 

און מיר זענען איבערגעגעבן צו טוהן אונזער חלק ווען די קאמיוניטיס  –באזונדערס אין צייט פון נויט 
פאמיליע, און מיר  Liberty and Coca-Colaדארפן אונז. פארטא ריקא איז א וויכטיגע טייל פון אונזער 

צן צו טוהן אלעס וואס מיר קענען צו העלפן די קאמיוניטי זיך צו ערהוילן. מיר לויבן אויס וועלן פארזע 
מיטלען פאר די וועלכע זענען באטראפן געווארן -גאווערנער האקול'ס באמיאונגען צו צושטעלן הילפס

  דורך האריקאן פיָאונע, און מיר זענען שטאלץ צו ארויסהעלפן."
  

Cargo for Delta Air Lines   ,איינס פון וויצע פרעזידענט, ראב ווַאלּפאול, האט געזאגט"Delta  ס'
צענטראלע ווירדן איז אונזער איבערגעגעבנקייט צו די געזונטהייט און וואוילזיין -שטערקסטע און מערסט 

פון אונזערע קאמיוניטיס, און מיר פארשטייען די קריטישע ראלע וואס אונזערע סערוויסעס קענען שפילן 
וען קאטאסטראפעס באטרעפן. מיר לויבן גאווערנער האקול און ניו יארק סטעיט פארן לייגן הילף פאר ו

פארטא ריקא אלץ א פריאריטעט, און מיר שטייען מיט אלע וועלכע ערהוילן זיך נאכפאלגנדיג האריקאן 
  פיָאונע."

  

 ניו יארק סטעיט טרופערס 50פאריגע סוף וואך, האט גאווערנער האקול אנאנסירט אז אן אפטיילונג פון 
זענען ארויסגעשיקט געווארן קיין ּפערטא ריקא ארויסצוהעלפן מיט פארלייכטערונג באמיאונגען 

  נאכפאלגנדיג האריקאן פיָאונע.
  

צו ארבעטן מיט ניו יארק'ס פינאנציעלע  נייע שריט פאריגע וואך האט די גאווערנער אויך אנאנסירט 
סערוויסעס אינדוסטריע צו שטיצן איינוואוינער פון פארטא ריקא אין די נאכווייען פון האריקאן פיָאונע. דער 

-דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס האט ארויסגעגעבן אנווייזונגען רופנדיג אויך ניו יארק סטעיט 
ר׳טע בענק צו נעמען אלע פארשטענדליכע טריט ארויסצוהעלפן קאנסומערס און ביזנעסער גע׳טשַארטע 

און שפעט אפצאל, העכערן  ATMאפעקטירט דורך דעם האריקעין אריינגערעכנט דאס מוותר זיין אויף 
ATM  ארויסנעם באגרעניצונגען, און פארמיטלען און פארשנעלערן דאס אריבערפירן געלטער. די שריט

ן העלפן פארגרינגערן די פינאנציעלע לאסט אויף פילע ניו יארקער וועלכע זוכן צו שטיצן פריינט און וועל
    פאמיליע אין פארטא ריקא, און אזוי אויך סיי וועם אין פארטא ריקא מיט ניו יארקע באנק אקאונטס.

  
און  פרעסע באריכט מיט פרעזידענט ביידן FEMAגאווערנער האקול האט זיך אויך באטייליגט ביי א 

  גאווערנער ּפיערלּואיזי און האט נאכאמאל צוגעזאגט ניו יארק'ס פולשטענדיגע שטיצע.
  

זינט האריקאן מאריא האט ניו יארק געהאלפן פארטא ריקא פארזיכערן ביליאנען דאלארן אין פעדעראלע 
צו ערהוילן און צוריק אויפבויען די אינזל'ס ענערגיע אינפראסטראקטור, אין צוגאב צו  FEMAגעלטער פון 

סטאנציעס אויף די -קראפט ּפלענטס און סאב-דורכפירנדיג טעכנישע אפשאצונגען פון טרייב NYPAדי 
אינזל. נאכפאלגנדיג האריקאן פיָאונע, די שווערסטע שטורעם צו באטרעפן די אינזל זינט האריקאן 

צו ארויסהעלפן פארטא ריקא מיט  ניו יארק סטעיט שריט מאריא, האט גאווערנער האקול אנאנסירט 
די באמיאונגען האבן נאך מער פארשטערקערט ניו יארק'ס לאנגיאריגע רעטונג באמיאונגען. 

  איבערגעגעבנקייט צו העלפן פארטא ריקא מיט איר צוריקבויען און ערהוילונג.

  
###  
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