
 
 גאווערנער קעטי האקול   24/02/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול פארלאנגט א גרויסע קאטאסטראפע דעקלעראציע פון פרעזידענט ביידן צו  
 פארזיכערן פעדעראלע הילף פאר קאמיוניטיס אימפאקטירט פון היסטארישער דעצעמבער שטורעם  

  
דעקלעראציע וועט צושטעלן פעדעראלע הילף פאר לאקאלע רעגירונגען אין אירי, דזשענעסי,  

לארענס, און סופאלק קאונטיס; אויכעט וועט צושטעלן לוויה הילף אין קריזעס  ניאגארא, סט. 
  קאונסעלינג פאר קאמיויטיס אין מערב ניו יארק 

  
פון א היסטארישע זאווערוכע אין מערב ניו יארק ביז הויכע ווינטן און שווערע רעגנס וואס האט גורם 

ווינטער שטורעם האט   2022געווען פלייץ אויף לאנג איילענד, קאטאסטראפישע ענדע דעצעמבער 
  גרייכיגע אימפאקטן -גורם געווען ווייט

  
פארזיכערט א פדעראלע עמערדזשענסי  גאווערנער האקול האט אין דעם פארגאנגענהייט 

צו צושטעלן איניציאלע שטיצע פאר אפרוף און ראטיר   26דעקלאראציע אויף דעצעמבער 
 אפעראציעס  

  
  

גאווערנער קעיטי האקול האט היינט פארלאנגט א גרויסע קאטאסטראפע דעקלאראציע פון פרעזידענט  
ביידן צו העלפן די אנגייענדיגע קאמפענסאציע פון קאמיוניטיס וואס זענען אימפאקטירט געווארן פון דעם  

ערוכע מצבים דעצעמבערדיגע שטורעם, וואס האט גורם געווען היסטארישע זאוו- מאכנדיגע שפעט-חרוב
און מערב ניו יארק, ווי אויך פלייצונג ביים ברעג אין לאנג איילענד. אויב באוויליגט, וועט די דעקלאראציע  
ערלויבן צו באקומען פעדעראלע הילף פאר קאמיוניטיס אין מערב ניו יארק, די פינגער לעיקס, דער צפון 

ייל אפרוף אפעראציעס. דער גאווערנער  קאנטרי און אויף לאנג איילענד צו דעקן די שאדנס און ט
פארלאנגט אויך דירעקטע געלטער צו דעקן קבורה הוצאות און קריזעס קאונסעלינג פאר איינוואוינער אין  

ביי  שוין אוועקגעלייגטאירי און ניאגרא קאונטיס. דער באמיאונג בויעט זיך אויף פעדעראלע הילף 
פעדעראלע עמערדזשענסי דעקלאראציע וואס האט געשטיצט   26גאווערנער האקול דורך א דעצעמבער 

  אפרוף און ראטיר אפעראציעס דורכאויס די זעקס טעג פאסירונג. 
  

"איך האב איינגעגעבן א פארמעלע פארלאנג צו פרעזידענט ביידן צו פארזיכערן א גרויסן קאטאסטראפע  
דעקלאראציע צו שטיצן קאמיוניטיס איבער ניו יארק וואס זענען אימפאקטירט געווארן ביי דעם חרוב  

רנער האקול  האט גאוועמאכנדיגע ווינטער שטורעם וואס האט געטראפן אונדזער סטעיט אין דעצעמער," 
"פעדעראלע הילף וועט שטיצן מיין אדמיניסטראציעס אנגייענדיגע באמיאונגען צו העלפן ניו   געזאגט.

  יארקער ווייטער קומען צו זיך פון דעם איין מאל אין א דור שטורעם."

  
א ריזן קאטאסטראפע דעקלאראציע פארזיכערט פינאנציעלע שטיצע פון דער פעדעראלע רעגירונג,  

, צו צושטעלן פינאנצירונג פאר לאקאלע רעגירונגען און  פובליק הילף פראגראם  FEMAsר דורך  בעיק
מיטלען, און פארריכטן בנינים און -פאסיגע נישט פאר קיין ריווח קאמפאניס אוועקנעמען די בויברעך, שיץ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-submits-request-federal-emergency-declaration-historic-winter-storm-continues&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253612389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WBd9OW%2BJP8AKVCg%2F%2BLU4a%2BlnUD%2BhPiPFxBeb1RBuVNM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fassistance%2Fpublic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb70176018e3344bd7b3e08db1672bb81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128454253768607%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y7o%2Bz5knXwZvccCrNsbvE9MtBi5lJe5FS9WFJrPDlVY%3D&reserved=0


אינפראסטרוקטור, ווי אויך וועגן, בריקן, וואסער, און אפפאל באהאנדלונג אינסטיטוציעס, קריטישע 
   שולעס, פארקס און אנדערע אינסטיטוציעס.  אינפרסטרוקטור ערטער, 

  
נאך א קאטאסטראפע, ארבעטן די אפטייל פון האומלענד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס 

(DHSES  קאטאסטראפע קאמפענסאציע אפטייל דירעקט מיט ענלעכע קאלעגעס אין דער פעדעראלע )
רטע לאקאלע רעגירונגען אפצושאצן די שאדנס  ( און אימפאקיFEMAעמערדזשענסי פארוואלטונג ביורא )

איינמאל די שאצונגען    וואס איז געשען און דעם קאסט וואס האט א שייכות מיט דער קאטאסטראפע.
באשטעטיגן אויב דער סטעיט און די אימפאקטירטע קאונטיס האבן  FEMAזענען פארטיג, טוט 

ך דעם פראצעס, פארלאנגט דאן דער  נא דערגרייכט די געפאדערטע פעדעראלע שאדנס גרענעץ.
 גאווערנער א ריזן קאטאסטראפע דעקלאראציע פונעם פרעזידענט.  

  
  מיט דעם שאדן שאצונג פראצעס יעצט פארטיג, טוט גאווערנער האקול ספעציפיש פארלאנגען:

  

קאונטיס, ווי סופאלק , און  אירי, דזשענעסי, ניאגארא, סט. לארענספובליק הילף פאר  •
קאונטיס   סט. לארענס   אוןאירי, דזשענעסי, ניאגארא  אויך הילף אוועקרוימען שניי פאר

 צוריק צו צאלן די לאקאלעטיס פאר אפעראציעס אוועקרוימען שניי. 

און   אירי עקסטערע לוויה הילף און קריזעס קאונסעלינג פאר די איינוואוינערס פון  •
 קאונטיס.  ניאגארא 

  
ן האומלענד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנער דזשעקי ברעי האט  אפטייל פו

"דער היסטארישע שטורעם האט זיך אנגעהויבן אלץ א גאנצשטאטישע פאסירונג מיט א   געזאגט
קאמפליצירטע פראגנאזע פון שניי, אייז, שטארקע ווינטן און עקסטרעמע ווינטקילונגען. די מצבים האבן 

- כמעט צוויי טאגיגע זאווערוכע אין דער בופאלא געגנט וואס איז געווארן מסוכן פאר די פריבאשאפן א 
צוגעשטעלט עמערדזשענסי אפרופערס, שניישארער, און יוטיליטי מאנשאפט צו נאוויגירן. אונדזער  

  קאמאנדע זענען געווען שטאלץ מיטצוארבעטן מיט אלע אונדזערע אפרוף שותפים וואס האבן א שייכות
מיט דעם פאסירונג און איך קוק זיך ארויס צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול צו העלפן אונדזערע  

   "קאמיוניטיס זיך צוריקשטעלן.
  

שעה נאכאנאנד אזוי ווי א זאווערוכע וועטער אין אירי קאונטי, דאס איז   37אין מערב ניו יארק, איז געווען 
פיס הויך, און   5000דער לענגסטער רעקארדירטע זאווערוכע אין די פאראייניגטע שטאטן אונטער  

ן שווערע שניי מיט פאלן. א געמישעכץ פו-ברעכנדיגע שניי-ניאגארא קאונטי האט אדורכגעמאכט רעקארד
דערצו איז  הויכע ווינטן האט באשאפן א מצב וואס מ'האט בכלל נישט געקענט זען פאר כמעט צוויי טאג,

נאך צוגעקומען עקסטרעמע קאלטע וועטער און לעקטער אויסגעלאשן. אין דער סאמע הייך פונעם  
יארק סטעיט ביורא פערסאנאל  מענטשן פארלוירן זייער לעקטער. ניו  80,000שטורעם, האבן מער ווי 

ראטיר מיסיעס אין מערב ניו יארק אין דער צייט פונעם שטורעם און   650האבן אויסגעפירט מער ווי 
לאקאלע אפיצירן האבן געראטעוועט הונדערטער מער. מיט אלע העלדישע באמיאונגען פון ניו יארקס  

ונטי און איינער פון ניאגרא קאונטי טראגיש  איינוואוינער פון אירי קא  46עמערדזשענסי אפרופערס, האבן 
  פארלוירן דאס לעבן.

  
אין לאנג איילענד האבן די הויכע ווינטן און און שווערע רעגנס פונעם שטורעם געברענגט ברייט 

פארשפרייטע ברעג פלייצונג אין סופאלק קאונטי, לאזנדיג בויברעך שאדן און טויזענטער געבליבן אן 
געשעדיגטע אינפראסטרוקטור. שווערע כוואליעס האבן זיך געהויבן און גורם געווען  לעקטער צוליב די 

   ברעג אונטערשווענקונג אין דער געגנט.
  



איידער דעם ווינטער שטורעם, האט גאווערנער האקול דעקלערירט א גאנצשטאטישע מצב פון 
און אנדערע סטעיט ביוראס זענען געווען אין א כסדרקדיגע   DHSES. 23עמערדזשענסי אין דעצעמבער 

קאמוניקאציע מיט דער נאציאנאלע וועטער סערוויס און לאקאלע רעגירונגען אין דער וואך וואס דער  
אפיס פון עמערדזשענסי פארוואלטונג און אפיס פון פייער  DHSESשטורעט האט זיך אנגעהויבן. 

פארמיידונג און קאנטראל, די סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע, טרואוועי אויטאריטעט,  
און דער דעפארטמענט פון אפיס פון פארקס, פארוויילונג און היסטארישע אויפהיטסטעיט פאליציי, 

ביבה אפהיט האבן צונויפגעשטעלט רעסורסן צו די מערב ניו יארק, פינגער לעיקס און צפון קאנטרי  ס
עקסטערע סטעיט רעסורסן האט מען צוגעגעבן צו די שווערע אימפאקטירטע   געגנטער פארן שטורעם. 

  נאציאנאלע גווארדיע סאלדאטן. 800געגנטער ווי אויך א סך הכל פון איבער  
  

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

, זיך  -, רעאגירן צו-, זיך גרייטן פאר-, באשיצן פון-פירערשאפט, קאארדינאציע און שטיצע צו פארמיידן
און פארמינערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, קענט   -פוןערהוילן 

אדער קענט איר   Instagramאדער אויף  Twitter, אונז פַאלָאווען אויף Facebook איר אונז טרעפן אויף
  .וועבזייטלבאזוכן אונזער 
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