
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   10/14/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער צו שטיצן לאקאלע   7.6גאווערנער האקול אנאנסירט 
  עמערדזשענסי פלאנירונג און אפרופונג באמיאונגען

  
געלטער וועלן שטיצן ניו יארק'ס קאונטיס און ניו יארק סיטי מיט עמערדזשענסי פלאנירונג  

 באמיאונגען און מיטן זיין גרייט פאר אפעראציע  
  
  

מיליאן דאלאר אין פעדעראלע געלטער זענען  7.6גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז 
עמערדזשענסי מענעדזשמענט אגענטורן אין ניו יארק סטעיט צו שטיצן צוגעטיילט געווארן פאר קאונטי 

פלאנירונג און גרייטקייט זיך אפצורופן צו קאטאסטראפעס. דורך די יערליכע פעדעראלע עמערדזשענסי 
( וואס ווערט Emergency Management Performance Grantמענעדזשמענט פעהיגקייט גרענט )

 Federal Emergencyע עמערדזשענסי מענעדזשמענט אגענטור )צוגעשטעלט דורך די פעדעראל
Management Agency העלפן די געלטער צו אויסצאלן א רייע פון באמיאונגען, אנגעהויבן פון די ,)

אנטוויקלונג און איינפירונג פון טרענירונג און איבונגען און ביזן איינקויפן עמערדזשענסי אפרופונג מיטלען 
  שטאפל. אויף די קאונטי

  
"מיר זענען שטארק קאנצעטרירט צו פארשטערקערן די סטעיט'ס עמערדזשענסי פלאנירונג און אפרופונג 
מעגליכקייטן כדי צו העלפן זיכער מאכן אז ניו יארק איז גרייט אין פאל וואס א קאטאסטראפע באטרעפט 

"קאונטי עמערדזשענסי מענעדזשמענט אגענטורן דארפן אונזער  האט גאווערנער האקול געזאגט.איר", 
סאמע מערסטע שטיצע, און די געלטער וועלן שטיצן טרענירונג באמיאונגען און ערלויבן אגענטורן צו 

צוקומען צו די נויטיגע מיטלען זיך צו קענען אפרופן צו סיי וועלכע סארט קאטאסטראפע אין זייער 
  קאמיוניטי."

  
באקומען פון די געלטער, מוזן קאונטיס אהערשטעלן פראיעקטן אדער אונטערנעמונגען צו כדי צו 

פארשטערקערן זייער גרייטקייט און אפרופונג מעגליכקייטן זיך צו אפגעבן מיט אלע סארטן פאטענציאלע 
רך סכנות. פראיעקטן קענען זיך קאנצעטרירן צו אדרעסירן אנגעלעגנהייטן וועלכע זענען באשטימט דו

FEMA  אלץ אזעלכע וועלכע דארפן פארבעסערט ווערן איבערן לאנד, אריינרעכענענדיג פלאנירונג איבער
וויאזוי צו האלטן און פארטיילן עקוויּפמענט, עוואקואירונג פלאנירונג, זיך אפגעבן מיט פינאנציעלע 

דורכאויס  הינזיכטן פון קאטאסטראפעס, האוזינג און שטאנדהאפטיגע קאמיוניקאציע מיטלען
  קאטאסטראפעס.

  
 Division ofניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )

Homeland Security and Emergency Services, DHSES  קאמישאנער, דזשעקי ברעי, האט )
שטאפל צווישן אונזער אפיס פארלאזן מיר זיך אויף שותפות'ן אויף די לאקאלע  DHSES"ביי די געזאגט, 

פון עמערדזשענסי מענעדזשמענט שטאבן און צווישן קאונטי עמערדזשענסי מענעדזשמענט בעאמטע זיך 
צו קענען אפרופן צו קאטאסטראפעס שנעלערהייט און אויף א צופרידנשטעלנדן פארנעם. די פעדעראלע 



 

 

ט אגענטורן צו פארבעסערן זייערע געלטער וועלן העלפן אונזערע קאונטי עמערדזשענסי מענעדזשמענ
  גרייטקייט באמיאונגען און האלטן ניו יארקער פארזיכערט."

  
  די געלטער קענען גענוצט ווערן צו שטיצן:

  פארוואלטונג און אדמיניסטראציע אקטיוויטעטן. .1

  פלאנירונג. .2

  צוזאמשטעלן שטאבן פאר עמערדזשענסי מענעדזשמענט אגענטורן. .3

  עקוויּפמענט. .4

  טרענירונג און איבונגען. .5

  קאנסטרוקציע און רענאוואציע פון עמערדזשענסי אפעראציעס צענטערן. .6

  און קאמיוניקאציע מיטלען סיסטעמען צווישן אגענטורן. GISאויפהאלטונג פון  .7

  
אגענטורן סומעס פון די גרענט וועלכע זענען דא צו באקומען פאר לאקאלע עמערדזשענסי פארוואלטונג 

  זענען אויסגערעכנט אונטן:
  

  סומע געשאנקען  קערפערשאפט צו באקומען פינאנצירונג

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  

Madison  $32,693  

Monroe  $285,673  

Montgomery  $23,936  



 

 

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  

  $7,596,995  סך הכל

  
די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס וועט אויסטיילן די 

וועט זיין אין פארבינדונג מיט די עמערדזשענסי  DHSES. די FEMAגעלטער וועלכע קומען פון 
אכן אז די געלטער ווערן פארוואלטונג אפיס פון יעדע דזשּוריסדיקשען דירעקטערהייט צו זיכער מ

  איבערגעבן ווי שנעלער מעגליך.
  

   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 
ט אונז אויף אויף און פארמינערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, זוכ

Facebook פַאלָאוט אונז אויף ,Twitter  אדערInstagram  וועבזייטלאדער באזוכט אונזער . 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fTZOTXPB9wifQ2GsGiDmxfs%2Bur3IL6Lvk7og0ks1FIE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r%2FBHsft8mUHcGSFyOLjmQQl7rQbdQjppWvWBVt5T6Ak%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%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kgWWERJ4CWtGFuVlVqW8zteOy5cuoxwuslA1MGefb8g%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%7Ccaa523b9f3464412c20508daae0c482f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638013665028763345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q%2BGC6wnvdyX0SYIEZfGSrED1kyVZxOysy%2BMD9EzppJc%3D&reserved=0
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