
 
 גאווערנער קעטי האקול  3/16/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול און דער נאציאנאלער וועטער סערוויס מעלדן פארפלייצונג זיכערהייט 
  באוואוסטזיניגקייט וואך אין ניו יארק סטעיט

  
פארפלייצונגען און ווי אזוי זיך צו  ניו יארקער ווערן געמוטיגט צו אויסגעפינען וועגן די סכנות פון 

  צוגרייטן צו א פארפלייצונג עמערדזשענסי
  

  13פארטנערשיפס קלערן אויף ניו יארקער דורכאויס די וואך פון מערץ 
  
  

אלס פארפלייצונג   2023, 13גאווערנאר קעטי האקול האט היינט דערקלערט די וואך פון מערץ  
וואכזאמקייט וואך אין ניו יארק סטעיט. דער יערליכער קאמפיין, דורכגעפירט אין פארטנערשיפ  זיכערהייט 

מיט די נאציאנאלע וועטער סערוויס, קלערט אויף ניו יארקער וועגן פארפלייצונג סכנות און ווי אזוי זיך  
יארק סטעיט דיוויזיע    צוצוגרייטן פאר סיי וועלכע עמערדזשענסי וואס נעמט אריין פארפלייצונגען. די ניו

פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס ארבעט מיט לאקאלע, סטעיט און פעדעראלע  
פארטנערס א גאנץ יאר צו אדרעסירן אישוס וואס נעמען אריין פארפלייצונג, אריינגערעכנט זיך ערהוילן  

צוגרייטן אלגעמיינע ניו יארקער צו   פון פארגאנגענע פאסירונגען, טרענירן ערשטע רעספאנדערס, און
  פארשטיין די ריזיקעס און וויסן וואספארא שריט צו נעמען ווען עס איז דא א פארפלייצונג. 

  
פארבינדענע געפאר וואס ניו יארקער שטייען אויס, און פארפלייצונג  -"פארפלייצונג איז דער הויפט וועטער

זיכערהייט וואכזאמקייט וואך איז א גוטע געלעגנהייט צו אויסגעפינען וואס צו טון איידער, בשעת, און נאך  
סטעיט איז א היים פאר מערערע   "ניו יארק האט גאווערנער האקול געזאגט.א פארפלייצונג פאסירונג," 

קוועלער פון וואסער, אריינגערעכנט די גרעיט לעיקס, די סט. לארענס סיוועי, די האדסאן און מאוהאוק 
דאס אלעס איז  --טייכן, די פינגער לעיקס, ברעג געגנטער, און אומצאליגע טייכלעך, וואסערן און קוועלער 

יין די סכנה פון פארפלייצונג און ווי אזוי זיך אמבעסטן  נאכמער א סיבה פאר ניו יארקער צו פארשט
  צוצוגרייטן." 

  
די ריזיקע פון פארפלייצונג דורכאויס ניו יָארק סטעיט און דאס גאנצע לאנד פארמערט זיך צוליב קלימאט  
טויש. די אנגעווארעמטע אטמאספער באווירקט די וועטער אויף מערערע וועגן, אריינגערעכנט שווערערע  

עגנס, טראפישע שטורעמס און האריקעינס וואס פאסירן אפטער, און העכערע ים שטאפלען צוליב  ר
העכערע ים טעמפעראטורן און אייז וואס צעלאזט זיך. דורכאויס די פאראייניגטע שטאטן, זענען 

ער  טויטפעל 100פארפלייצונגען גורם ביליאנען דאלארן אין שאדנס און איז פאראנטווארטליך פאר כמעט 
מיטן מוטיגן אלע ניו יארקער   NWSאון  DHSESיעדעס יאר. גאווערנער האקול שליסט זיך אן מיט 

אויסצוגעפינען וועגן די סכנות וואס זענען פארבינדן מיט פארפלייצונגען און וויסן וועלכע שריט זיי קענען  
גען און אנדערע  יעצט נעמען צו באשיצן פאמיליעס, ביזנעסער און קאמיוניטיס פון פארפלייצונ

  עמערדזשענסיס.
  



"איך האב געזען ערשטהאנטיג ווי   נאציאנאלע וועטער סערוויס דירעקטאר קען גרעהעם האט געזאגט,
שעדליך און טויטליך פארפלייצונגען קענען זיין. סיי אויב איר דרייוו'ט אדער איר שפאצירט, אויב קומט  

  יס, דערטרונקט זיך נישט!" איר אן צו א פארפלייצטע שאסיי, דרייט זיך או
  

 Division ofניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )
Homeland Security and Emergency Services, DHSES קאמישאנער, דזשעקי ברעי, האט )

יכע קאנסעקווענצן פון  "בלויז אין די לעצטע פאר יאר, האט ניו יארק געזען די געפערל געזאגט,
פארפלייצונגען דורכאויס די סטעיט. נעמט אביסל צייט דורכאויס די פארפלייצונג זיכערהייט וואכזאמקייט  

אויסגעשטעלטע געגנט -וואך צו פארשטיין אייער ריזיקע. געפינט אויס אויב איר וואוינט אין א פארפלייצונג
ן צו פארמיידן פארפלייצונגען איידער עס פאסירט. זיך  און ווערט געוואר די שריט וואס איר זאלט נעמע

צוצוגרייטן צו פארפלייצונג עמערדזשענסיס, זאלן ניו יארקער צוזאמשטעלן אן עמערדזשענסי סופליי קיט  
  און אנטוויקלען א פלאן פאר זייערע פאמיליעס און נאנטע אויב זאל א פארפלייצונג פאסירן." 

  
ן פאראורזאכן שאדנס און וואונדן כמעט אן קיין ווארענונגען און אויף עטליכע  וויבאלד פארפלייצונגען קענע

פארשידענע אופנים, אריינגערעכנט קורצשלוסן, אפהאלטונגען צו טראנספארטאציע און טראנזיט  
סיסטעמען, געביידע שאדנס, און קאטאסטראפישע לענדסליידס, איז וויכטיג פאר אלע ניו יארקער צו  

רנסטקייט פון סכנה וואס פארפלייצונג ריזיקעס שטעלן פאר און וואס מענטשן און פארשטיין די ע
  פאמיליעס קענען טון צו פארבלייבן פארזיכערט אין א פארפלייצונג עמערדזשענסי.

  
גאווערנער האקול און קָאמיסיָאנערין ברעי האבן געמוטיגט מענטשן זיך איינצושרייבן פאר אומזיסט  

ס אזוי ווי וועטער ווארענונגען, שאסיי אפשליסונגען, און אנדערע עמערדזשענסי עמערדזשענסי אלערט
  . :alert.ny.gov//httpsאינפארמאציע אויף  

  
אט זענען הויפט שריט וואס ניו יארקער קענען נעמען איידער און דורכאויס א פארפלייצונג צו פארבלייבן  

  פארזיכערט:

פארפלייצונג מאפע  'ס FEMAבאזוכט  -ווייסט אייער געגנט'ס סארט פארפלייצונג ריזיקע  •
  .סערוויס צענטער

אז א פארפלייצונג עמערדזשענסי  ווארט נישט זיך פלאנירן פאר פארפלייצונגען! עס איז מעגליך •
וועט קיינמאל נישט פאסירן צו אייך, אבער אויב עס פאסירט יא, קען אביסל צוגרייטונג פון  

  פאראויס ראטעווען אייער לעבן און די לעבנס פון אנדערע.

אויסגעשטעלטע געגנט, דאקומענטירט אייערע חפצים און  -אויב איר וואוינט אין א פארפלייצונג •
פרוף האלטער. מאכט דיגיטאלע,  -פולע זאכן. האלט וויכטיגע דאקומענטן אין א וואסערווערט

  באשיצטע קאפיעס פון וויכטיגע דאקומענטן, בילדער און אנדערע זאכן. -פעסווארד

נאציאנאלע פארפלייצונג אינשורענס באקומט פארפלייצונג אינשורענס דעקונג אונטער די  •
. היים אייגנטומער'ס פאליסיס דעקן  (National Flood Insurance Program, NFIPפראגראם )

  נישט קיין פארפלייצונג.

נעמען באלדיגע שריט אזוי ווי עוואקיואירן, ווארט  אויב עמערדזשענסי באאמטע ראטן אייך צו  •
  פאלגט אויס באפעלן זאפארט. -נישט 

איין פוס פון באוועגנדע וואסער קען  רייזן דורכאויס א פארפלייצונג קען זיין עקסטרעם געפארפול.  •
  קיינמאל שפאצירן, שווימען, אדער דרייוון דורך פארפלייצטע וואסערן. אויבאוועקשטופן א קאר.

  איר האט ספיקות, געדענקט: ״דריי זיך אויס, ווער נישט דערטראנקען!״ 

נעמט אין באטראכט די וואס האבן פונקציאנירונג אדער צוטריט געברויכן צו באשטימען אויב זיי   •
  זענען צוגעגרייט פאר א פארפלייצונג עמערדזשענסי וואו זיי וואוינען און ארבעטן. 

אן וואס נעמט אריין באטראכטונגען פאר אייערע קינדער  אנטוויקלט אן עמערדזשענסי פל •
  און/אדער אייער פעטס.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dSLR%2FR4S0GkyuQBkfCuGFHPjo0grLYG5j08fD9%2B0V6Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmsc.fema.gov%2Fportal%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHZnc6AgnPZLKnSfx1sxEMDdO8RlFLE5K0bzz4XxLh0%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%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%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%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0


  
, באזוכט DHSESפאר האל צוגעגרייטקייט אינפארמאציע און זיכערהייט עצות פון 

dhses.ny.gov/safety פארפלייצונג  . די נאציאנאלע וועטער סערוויס וועבזייטל פארמאגט אויך
 . פרילינג זיכערהייט הילפסמיטלעןאון  זיכערהייט טיּפס

  
 איבער די דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס  

די דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו פירערשאפט, 
און   -, זיך ערהוילן פון-, רעאגירן צו-, זיך גרייטן פאר-, באשיצן פון-קאארדינאציע און שטיצע צו פארמיידן

אויף   DHSESרן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, טרעפט די פארמינע
Facebook אויף ,Twitter   אדער באזוכטdhses.ny.gov  . 

  
###  
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