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 2012, 27מבער דעצע פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

אז אױפרױמען און ברוכװארג באזײטיגונג אנשטרענגונגען  מעלדט) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 )FIRE ISLANDהײבן זיך אן אױף פײער אײלענד (

 

FEMA  מיליאן פאר אױפרױמען און ברוכװארג באזײטיגונג אנשטרענגונגען אױף פײער 30האט באשטעטיגט $

 פון צעשטערטע הײמען דעמאלירונג) װעלכע װעלן ארײנרעכענען Fire Islandאײלענד (

 

 און לאקאלע FEMAהײנט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט,  האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר

 Fireון ברוכװארג באזײטיגונג אנשטרענגונגען אױף פײער אײלענד (טן װעלן אנהײבן דעם פראצעס פליטעמוניציפא

Island( נאךברוכװארג  גןפאר אױפרױמען און באזײטי$ מיליאן זענען באשטעטיגט געװארן 30.  אן אפגעשאצטע 

ס) קארפון אינזשינירן (.  די ארמײ קארפס פ)Fire Islandאױף פײער אײלענד ( )Hurricane Sandyהאריקעין סענדי (

מיט ניו צוזאמען ראיעקט און װעלן װײטער שטיצן אױפרױמען אנשטרענגונגען אױף דעם פ האלטן אױפזיכטװעלן 

האריקעין סענדי ון פ רןאװגע צעשטערטװאס זענען מיוניטיס קא )Fire Islandיארק סטעיט און די פײער אײלענד (

)Hurricane Sandy(, רעכט פון ארײנגאהײם אײגנטימערס געבן אײן  נאמאלאײ) נגRight of Entry (ציעס.  אפליקא 

 

ר סאפאלק ון קװאליטעט פון לעבן פאמיע אאיז געװאלדיג װיכטיג פאר די עקאנא) Fire Island"פײער אײלענד (

שטאלץ  גאריך בין . "אגעזאגט) Cuomo( קואמא האט גאװערנארזער סטעיט," נ) און אוSuffolk Countyונטי (קא

גיסטישע לעזן די לאבײם גענטורן די קאמיוניטיס, זײערע פירערס און רעגירונג ארבעט צװישן צוזאמענאדי  מיט

 .")Fire Islandפײער אײלענד ( אױףצו שטערן אױפרױמען אנשטרענגונגען  דראעןװאס אישוס 

 

ון בשעת מיר הײבן אן דעם פראצעס פ שװעריגקײטן ספעציפישע שטײט אנטקעגן )Fire Islandפײער אײלענד ("

עמערדזשענסי  ניו יארק סטעיט דיװיזשאן פון הײמלאנד זיכערהײט אוןגט גן," האט געזאאױפרױמען און באזײטי

לע און אוניקא יכענעמלאומאפדי ". )Jerome M. Hauerנער דזשעראום עם. הױער (ס קאמישאסערװיסע

ע' אינפראסטרוקטור צו שלעפן גרױסע סכומים פון געמישטע שװעריגקײט איז אז עס איז נישטא קײן 'נארמאל

אױך  זענעןס'ון הײמען.  אפלײענסעס און דעמאלירונג ברוכװארג פרײן רואינירטע רעכענען ארג, װעלכע ברוכװא

זאל  באזײטיגונגכדי  א סאך פלאנירן אױספעלן, און עס װעט זיך לץ און קאנסטראקשאן ברוכװארג, האגעװאוקסן

 ".װערן דורכגעפירט

 

ברוכװארג דרעסירן כדי צו א יו.עס. ארמײ קארפס פון אינזשינירןאון די  FEMAהערגעשטעלט דורך "די רעסורסן א

 )Suffolk Countyסאפאלק קאונטי (ר די פאאיז קריטיש װיכטיג  )Fire Islandפײער אײלענד ( באזײטיגונג אױף

י ).  "דSteve Belloneון (עקזעקיוטיװ סטיװ בעלא )Suffolk Countyסאפאלק קאונטי (גט אט געזמיע," האעקאנא

 Fireפײער אײלענד (בשעת די קומען  װעלן צונוץגענטורן צװײ אזיגע און די דע און טיפע װיסנשאפט פערטיזעקספ

Island( ברוכװארג באזײטיגונגרבונדן מיט שטײט אנטקעגן ספעציפישע שװעריגקײטן װאס זענען פאמיוניטי קא .

מיוניטיס פאר זײן אנגײענדע פירערשאפט צו פארזיכערן אז אלע קא )Cuomo( קואמא ערנארגאװנק איך באדא
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זיך אױס כדי זיך צוריק עלן זאלן ערהאלטן די רעסורסן װאס פ )Sandyסענדי (ערשטורעם פעקטירט דורך סופא

 בױען."אױפצו

 

און איך ריטעט ע פריאז די װיכטיגסטמיוניטיס איקא )Fire Islandפײער אײלענד ( עון אונזער"באזײטיגן ברוכװארג פ

) Brookhaven Townון (טאברוקהעיװען  האט געזאגטזױ שנעל," אגירן אר רעפא גאװערנארדעם נק באדא

אין צײט פאר'ן זומער װערן  ערלעדיגט).  " א דזשאב פון אזא פארנעם קען Ed Romaineמעין (סופערװײזער עד רא

ט עטליכע איך האב געהא  .מוניציפאליטעטןלע אלע, סטעיט און לאקאעדערנאר דורך די שטיצע פון די פסעזאן 

און לאקאלע אסאציאציעס און איך בין זיכער אז מיר  הײם אײגנטימערס )Fire Islandפײער אײלענד (מיטינגס מיט 

 ולעפ , װי אױך זײערROEון דעם פ 75%ערן אמװײניגסטן רזיכמאס ערפאלג מיט פא גרױסע װעלן האבן א

  יעקט."יע דורכאױס דעם גאנצן פראקאאפעראצ

 

קריטיש װיכטיג בשעת מיר  זענען"שטיצע און צוזאמענארבעט פון אונזערע פעדעראלע און סטעיט שותפים 

פײער אײלענד , שטורעם באריער רטירליכענא ר) קריטישעLong Islandלאנג אײלענד'ס (רבעטן צוריקצושטעלן א

)Fire Island(," וןטא סליפאײ האט געזאגט )Islip Town (ט+ סופערװײזער) ם קר+קיTom Croci טאון ).  "אונזער

די יו.עס. און  FEMAס פון די הילף װאלן װיסן זאז אונזערע אײנװאױנער שנעל געהאנדלט כדי צו פארזיכערן אט הא

אײגנטימערס און  )Fire Islandפײער אײלענד () און Islipאײסליפ (גט צו צוגעזאבן הא ארמײ קארפס פון אינזשינירן

 לידעיס."דורך די הא 75%פון  רעספאנס שװעלדעם כצוקומען נאמיר זענען גרײט 

 

ט ) האJames Mallottר דזשעימס מעל+ט () מעיאOcean Beachן ביטש (אושא )Fire Islandפײער אײלענד'ס (

ארג אין אונזער ברוכװס שטורעם דארױמען 'ס הילף בײם אױפגאװערנארשעצן דעם גאר לע , "מיר אגטאגעז

ט אונז געגעבן צו נעמען װײטערדיגע הא גאװערנארדער  נאכמער די פארפליכטונג װאסמיוניטי, און מיר שעצן קא

 )Fire Islandפײער אײלענד (נצן דעם גאן כדי צוריקצושטעלן אונזער װילעדזש, און כע מיר װעלן ברױכשריט װעל

 מענע געזונט.", צו פולקאבכלל

 

סאלטעיר ון ) האט געזאגט, "די װילעדזש פRobert L. Coxבערט על. ק+קס () מעיאר ראSaltaireלטעיר'ס (אס

)Saltaire(  און אונזערע שכנים) פײער אײלענדFire Island( פאר זיך בשעת מיר רבעט קאמיוניטיס האבן אסאך א

פאר זײן  )Cuomo( ואמאק גאװערנארר צו רישן שטורעם.  מיר זענען דאנקבאפון דעם דאזיגן היסטא ערהױלן זיך

, און מיר קוקן ארױס צו דעם ברוכװארג באזײטיגונג אנשטרענגונג ארמײ קארפסדי ון פירערשאפט און שטיצע פ

אױף לע יוריסדיקציעס בשעת מיר בױען , סטעיט און לאקאלערבעט צװישן פעדעראמענאזעלבן גײסט פון צוזא

 ר דעם שטורעם." זײער צושטאנד בעפאצוריק צו ברעג ליניעס און סטרוקטור אונזער אינפרא

 

 אױסגעשטאנען אברעג זענען מיר  םדרו )Long Islandלאנג אײלענד'ס (אינזל װאס באשיצט ריער דער בא לסא"

), פרעזידענט פון די Suzy Goldhirschסוזי גאלדהירש (גט אט געז," הא)Sandyסענדי (ון עשטערנדע קלאפ פצ

מיט   .שטאנדהאפטיגהמצאה'דיג און זענען  טיסקאמיוני ענטשן אין אונזערעמבער ציע.  "אפײער אײלענד אסאציא

עקזעקיוטיװ סטיװ בעלאון  )Suffolk Countyסאפאלק קאונטי ( גאװערנאר,ון דעם די קריטיש װיכטיגע שטיצע פ

)Steve Bellone( ון כדי צו באזײטיגן דאס ברוכװארג א ארמײ קארפס רבעטן מיט דיאון די טאונס װעלן מיר א

  משנעלסטן."סיסטעם װי א נענזער דיובױען אודערנאך צוריק אױפ

 

שטערונגען.  אינדערצײט װען די מעינלאנד ילע װעלן האבן פ )Fire Islandפײער אײלענד (נשטרענגונגען אױף א

ײז צײטװלטן ע הײמען כדי צו האטס און יוטיליטי סטריפס אין פארענט פון פריװאקקאמיוניטיס האבן פלאץ אױף סײדװא

רן, איז עס נישטא ישלעפערס קענען זײ אװעקפטע יװאראזעלכע זאכן ביז מוניציפאלע סאניטשעישאן טראקס אדער פ

 דאב זענען .  אין צוגא)Fire Islandפײער אײלענד (ן דורך װאס לױפ דורכגאנגעןבארדװאקס און ענגע די ץ אױף קײן פלא

 .  רגברוכװא שלעפןעררײכן און דאס רשװערן װעלן פא , װעלכעװאקװעיסבריקן און גרעניצונגען אױף געװיכט בא
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זיך כדי  װעלכע פאדערט ) אפליקאציעRight of Entryרעכט פון ארײנגאנג ( װעלן מעילן א מוניציפאליטעטןלע לאקא

איז א געזעצליכע  )Right of Entryרעכט פון ארײנגאנג ( .  אצו אײנװאױנער רױמעןקארפס זאלן אנהײבן אױפדי 

ערע קאנטראקטארס ערלױבעניש ארײנצוגײן אין א פריװאטע אײגנטום און און זײ קארפסס גיבט די װארעם פא

און באשטימט די  טרעכ רשטעלט דעם הײם אײגנטימער'סאװעקנעמען ברוכװארג.  דער דאזיגער אפמאך קלא

 ארמײ קארפס פון אינזשינירן.די יו.עס. ון באגרעניצונגען און פאראנטװארטליכקײטן פ

 

טוריסט  פאראין צײט רטיג זאל זײן פא נואר אוןפון יאנהײבן אין די ענדע ז באשטימט אז ארבעט װעט זיך אעס אי

 ן.  סעזא

 

) Right of Entryרעכט פון ארײנגאנג (נװײזונגען בנוגע אױפרױמען און א ציע איבער'ןדעטאלירטע אינפארמא

נלײן אױף עט און װעלן זײן עװעילעבל איפאליטר אײנװאױנער דורך יעדע מוניצפראצעס װעלן צוגעשטעלט װערן פא

 ובליק װעבסײט. 'ס פיעדע מוניציפאליטעט
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