פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃ אױגוסט 2013 ,22

גאװערנאר קאומא ) (CUOMOדערמאנט ניו יארק העלט און היומען סערװיס פראװײדערס זײ זאלן זיך
אײנצוגעבן פאר  $200מיליאן אין סענדי ) (SANDYרעקאװערי פאנדן

דעדלײן איז אױגוסט  30פאר אפליקאציעס צו דעקן אױסגאבן און העלפן פארריכטן און איבערבױען
פאסיליטיס

גאװערנאר ענדרו עם .קאומא ) (Andrew M. Cuomoהאט הײנט דערמאנט ארגאניזאציעס װאס שטעלן צו העלט און
היומען סערװיסעס פאר ניו יארקערס זײ זאלן זיך אײנגעבן פאר  $200מיליאן אין פאנדן װאס זענען דא צו באקומען
פאר אױסגאבן און סערװיסעס פארבונדן מיט סופערשטורעם סענדי ) .(Sandyדער דעדלײן פאר אפליקאציעס איז
פרײטאג ,אױגוסט  ,30און ארגאניזאציעס מעגן זיך אײנגעבן דא.
די פעדעראלע פאנדינג װאס דער גאװערנאר און די סטעיט'ס קאנגרעסיאנאלע דעלעגאציע האבן פארזיכערט נאך
סענדי ) (Sandyאיז דא צו באקומען כדי צו דעקן נױטיגע אױסגאבן אלס א רעזולטאט פונעם שטורעם,
ארײנגערעכנט סאציאלע ,געזונטהײט און גײסטישע העלט סערװיסעס פאר יחידים ,און אױך פאר פארריכטן,
איבערפרישן און צוריק אױפבױען העלט קעיר פאסיליטיס ,מענטאל הײדזשין פאסיליטיס ,טשײלד קעיר פאסיליטיס
און אנדערע סאציאלע סערװיסעס פאסיליטיס SSBG .פאנדן קענען גענוצט װערן כדי צו אנטשעדיגן פראװײדערס
פאר סערװיסעס װאס זענען צוגעשטלט געװארן במשך און נאך סענדי ) ,(Sandyװי אױך פאר צוקונפטיגע אױסגאבן
כדי נאכצוקומען די אנגײענדע געברױכן פון ניו יארקערס געטראפן פונעם שטורעם.
"ניו יארק סטעיט'ס העלט און היומען סערװיס פראװײדערס האבן געטאן לעבנס־רעטנדע ארבעט באלד נאך סענדי
) (Sandyאון זעצן פאר צו זײן גאר נױטיג פאר קאמיוניטיס װאס ערהױלן זיך פונעם שטורעם ",האט גאװערנאר
קאומא ) (Cuomoגעזאגט" .איך בעט אלע ארגאניזאציעס װאס שטעלן צו קריטישע סערװיסעס פאר ניו יארקערס
בכל לשון של בקשה זײ זאלן זיך אײנגעבן פאר די דאזיגע פעדעראלע פאנדן כדי זײ זאלן קענען פארזעצן צו געבן
לעבנסװיכטיגע הילף צו אונזער סטעיט'ס מערסט אױסגעשטעלטע אײנװאױנער".
כדי צו אדרעסירן די געברױכן פון די דאזיגע קריטישע העלט און היומען סערװיס פראװײדערס און די
באפעלקערונגען װאס זײ באדינען האט דער גאװערנאר געמאלדן אין יולי אז ניו יארק װעט אױסטײלן  $200מיליאן
אין פעדעראלע סופערשטורעם סענדי ) (Sandyסאפלעמענטאל סאושעל סערװיסעס בלאק גרענט ) (SSBGפאנדן
דורך אן עפנטליכן און דורכזיכטיגן פארלאנג פאר פארשלאגן .אפליקאנטן קענען זוכן פאנדינג פאר׃
• קאסטן װאס זענען נישט אנטשעדיגט געװארן פון פארריכטן ,צוריק אױפבױען און באנײען פאסיליטיס
פאר טשײלד קעיר פראװײדערס ,העלט און מענטאל הײדזשין פאסיליטיס ,סיניאר צענטערן און ענליכע
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פאסיליטיס ,און אנדערע העלט און היומען סערװיסעס פאסיליטיס אין רעאקציע צו סופערשטורעם סענדי
) ,(Sandyארײנגערעכנט מאסנאמען צו מאכן געשעדיגטע פאסיליטיס שטארקער פאר צוקונפטיגע
שװערער װעטער געשעענישן.
• אנטשעדיגונג פאר טשײלד קעיר ,העלט ,מענטאל העלט ,ביהעיװיאראל העלט ,עמפלױמענט,
סיניאר־פאקוסירטע און אנדערע דירעקטע סערװיס דעליװערי קאסטן און קאסטן פון פארלױרענע און
געשעדיגטע מאטעריאלן און סופלײען אלס א רעזולטאט פון סופערשטורעם סענדי ).(Sandy
• אנטשעדיגונג צו פוד בענקס ,פוד פענטריס און פארבונדעטע ארגאניזאציעס און פובליק אגענטורן פאר
קאסטן פאראורזאכט פון פארגרעסערטע פארלאנג פאר פוד רעליף במשך און נאך סופערשטורעם סענדי
).(Sandy
• פארגרעסערטע טשײלד קעיר ,פוד/נערונג ,העלט ,מענטאל העלט ,ביהעיװיאראל העלט ,עמפלױמענט,
ליגעל ,סיניאר־פאקוסירטע ,קאארדינירונג פון װאלונטירן ,קעיס מענעדזשמענט און אנדערע דירעקטע
סערװיסעס כדי נאכצוקומען די אנגײענדע געברױכן פון ניו יארקערס אפעקטירט פון סענדי ).(Sandy
• נױטיגע עקװיפמענט און סופלײען כדי צו דעליװערן פארגרעסערטע סערװיסעס אין געגנטער געטראפן
פון סענדי ).(Sandy
• אנדערע בארעכטיגטע העלט און סאציאלע סערװיסעס קאסטן פאראורזאכט פון סענדי ) ,(Sandyװי אױך
אנגײענדע געברױכן פון פאסיליטיס און אנדערע פראװײדערס.

אינפארמאציע איבער עװעילעבל פאנדינג און א לינק צו די אנלײן אפליקאציע קען מען טרעפן אױף
.http://nysandyhelp.ny.gov/content/sandy-social-services-block-grant-ssbg-funding
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