הוריקאַ נע אידאַ ( CDBG-DRקאַ מיוניטי אנטוויקלונג בלאַ ק גראַ נט-דיזאַ סטער רעקאָ ווערי) אַ קציע ּפלאַ ן און ּפראָ גראַ ם ּפלאַ ן

אָ גוסט 2022

הוריקאַ נע אידאַ  CDBG-DRאַ קציע ּפלאַ ן קיצער
דער דאָ קומענט גיט אַ קיצער פון וויכטיק אינֿפאָ רמאַ ציע ,אַ רייַנגערעכנט נויטיקע אינֿפאָ רמאַ ציע ֿפאַ ר ּפאָ טענציעל
אנווענדערן ,געפונען אין די ניו יארק סטעיט קאַ מיוניטי אנטוויקלונג בלאַ ק גראַ נט-דיזאַ סטער רעקאָ ווערי אַ קציע ּפלאַ ן ֿפאַ ר
הוריקאַ נע אידאַ  ,אַ רייַנגערעכנט:
•

אומגליק ּפראַ ל

•

אומבאהאלטענע באדערפענישן פון די קאטאסטראפע

•

פארבעסערן באדערפענישן אין די אומגליק געגנט

•

פאָ רגעלייגטע ּפראָ גראַ מען ,אַ רייַנגערעכנט באַ דזשעטן און בארעכטיגונג באדערפענישן

אין צוגאָ ב ,דעם דאָ קומענט גיט אינֿפאָ רמאַ ציע ֿפאַ ר דעם ציבור וועגן:
•

די ּפובליק קאָ מענטאַ ר צייט ֿפאַ ר דעם אַ קציע ּפלאַ ן

•

פובליק זיצונגען אויף דעם אַ קציע ּפלאַ ן ,אַ רייַנגערעכנט ווי צו בעטן איבערזעצונג ,צוגעלייגט הילף ,צייכן שּפראַ ך
איבערזעצרס אָ דער סּפעציעל הילף ֿפאַ ר די זיצונגען

•

ווי צו בעטן איבערזעצונגען אָ דער בעל-פה איבערזעצונגען פון די אַ קציע ּפלאַ ן און אנדערע דאָ קומענטן

צו בעטן אַ ן איבערזעצונג פון דעם גאַ נץ אַ קציע ּפלאַ ן ,ביטע שיק א אימעיל צו  info@stormrecovery.ny.govאָ דער רופן
ֿ1-844-694-7163פאַ ר כינעזיש אָ דער רוסיש ,אָ דער
) 1-855-NYS-SANDY (855-697-7263פאר אנדערע שפראכן ,און בעט דעם פארשטייער פאר אן איבערזעצער .בעל-
פה און געשריבן איבערזעצונג זענען צוגעשטעלט פריי.

הוריקאַ נע אידאַ  CDBG-DRאַ קציע ּפלאַ ן
די  2022שטאַ ט פון ניו יארק אַ קשאַ ן ּפלאַ ן ֿפאַ ר אומגליק רעקאָ ווערי צייכנט די ניו יארק ּפלאַ ן ֿפאַ ר ארויסגעבען
 41,262,000$אין קאַ מיוניטי אנטוויקלונג בלאַ ק גראַ נט-דיזאַ סטער רעקאָ ווערי ( )CDBG-DRגעלט צוגעטיילט דורך די יו.עס.
דעּפאַ רטמענט פון האָ וסינג און שטאָ טיש אנטוויקלונג ( )HUDצו שטיצן לאַ נג-טערמין אָ ּפזוך השתדלותן נאָ ך הוריקאַ נע
אידאַ (.)4615-FEMA DR
דורך דעם פלאן און די אקטיוויטעטן אויסגעצייכנט אינעווייניג ,דער גאווערנאר'ס אפיס פון שטורעם רעקאווערי ()GOSR
שרעבט צו העלפן באטראפענע קהילות אין ניו יארק סטעיט זיך צוריקקריגן פון די פארלוסטן וועלכע זיי האבן געליטן בעת
הוריקאַ נע אידא ,ווי אויך פארשטארקן און צוגרייטן די מערסט שּפירעוודיקע באפעלקערונג און קהילות פון ניו יארקֿ .פאַ ר

צוקונֿפט קאטאסטראפס .דער ּפלאַ ן זאָ גט ווי געלט וועלן זיין ארויסגעגעבען צו האנדלן די נישט געטראפען נויט אין די
אומגליק-געשאָ דן געביטן פון דוטטשעסס ,נאַ סאַ ו ,אָ ראַ נדזש ,ראָ קקלאַ נד ,סופפאָ לק און וועסטטשעסטער קאַ ונטיז.
וויכטיק דאַ טעס
אַ קציע ּפלאַ ן ציבור קאָ מענטאַ ר צייט

 29אָ גוסט  2022ביז  28סעפטעמבער 2022

פערסענדלעך ציבור זיצונגענג

 8סעפטעמבער 2022

ווירטועל ּפובליק זיצונגענג

 13סעפטעמבער 2022

דערוואַ רט  HUDהסכמה

ביז  28נאוועמבער 2022

אַ ּפליקאַ נט ּפראָ גראַ מען אַ וטריטש

האַ רבסט 2022

אַ ּפליקאַ נט ּפראָ גראַ מען אַ ּפליקאַ ציע צייט

פרילינג ( 2023צו זיין באשטעטיקט)

אומגליק שאָ דן איבערבליק און נישט געטראָ פן באַ דערפינישען
האריקעין אידאַ איז געקומען אפ לאנד ווי א קאטעגאריע  4האריקאַ נע און האט אפעקטירט ניו יארק דעם -1טן
סעפטעמבער  .2021עס האט געברענגט רעקאָ רד רעגן פון איבער  3אינטשעס רעגן פער שטונדע און ווערט געשאצט צו
האבן פאראורזאכט ארום  7.5ביליאן ביז  9ביליאן דאלאר שאדנס אין ניו יארק .לאקאלע רעגירונג און קאמיוניטי-באזירט
אָ רגאַ ניזאַ ציעס האָ בן אונטערגעשטראָ כן אַ ז די ציבור וואָ ס האבן גיליטן די מערסט שעדיקן און דערפאַ רונג די גרעסטע
איבערקומענישן צו אַ גאנצע היילען האָ בן הויך געדיכטקייַט פון שּפירעוודיק באפעלקערונג ,אַ רייַנגערעכנט מינאָ ריטעטן,
עלטערע מענטשן ,מענטשן מיט באגרעניצטע ענגליש באַ האַ וונטקייַט און נידעריק-צו-מעסיק הכנסה איינוואוינערס.
 GOSRהאָ ט צוגעגרייט אַ נישט געטראָ פן באַ דערפינישען אַ ססעססמענט צו אָ פשאַ צן די געבליבן אידאַ היילן באדערפענישן
נאָ ך אריינרעכענען אנדערע פעדעראלע היילן געלט צוגעשטעלט דורך די פעדעראלע עמערגענסי מאַ נאַ געמענט אַ גענסי
( )FEMAאון די יו.עס .קליין געשעפט אַ דמיניסטראַ ציע ( .)SBAהיות הויזינג טוט רעפריזענטירן די גרעסטע קאטעגאריע פון
אומבאטראפענע באדערפענישן GOSR'S ,פראגאמען זענען דיזיינירט צו באשיצן פובליק און מעגלעך-צו-קויפן וואינונגן,
באַ קומען ּפאַ סיק דירות ֿפאַ ר געשעדיגט דינגערס ,און אַ דרעסן די נויטיק דירה פאַ רריכטן באַ דערפינישען ֿפאַ ר נידעריק און
מעסיק הכנסה היים פאַ רמאָ גערן און זענען דעריבער דערוואַ רט צו העלפן די שּפירעוודיק באַ פעלקערונג און באשיצטע
קלאסן אין די אומגליק געגנט.

געשאַ צטע שאָ דן ,שטיצן און נישט געטראָ פען באַ דערפינישען
קיצער פון שאָ דן  /שטיצן

וואוינונג

אינפראַ סטראַ קטשע
ר

עקאנאמיע

סל-הכל

סכום פון געשאַ צט ּפראַ ל

$89,103,849

$8,933,625

$35,110,883

$133,147

סומע פון געלט פון  FEMAאון
SBA

$60,065,580

$8,637,225

$13,748,278

$82,451,083

נישט געטראָ פען באַ דערפינישען
(שאָ דן מינוס צוטריטלעך געלט)
 +גיביק קאָ סטן*

$42,403,846

$815,808

$26,898,537

$70,118,191

ּפראָ צענט פון סך-הכל פון נישט
געטראָ פען באַ דערפינישען

60.47%

1.16%

38.36%

100.00%

מיטיגאציע (פארקלענערן ריזיקירן) באַ דערפינישען אָ פשאַ צונג
 GOSRהאָ ט צוגעגרייט אַ ריזיקירן אָ פשאַ צונג צו אידענטיפיצירן די גרעסטע מיטיגאציע באדערפענישן אין די אומגליק
געגנט .צו צוגרייטן דעם מיטיגאַ טיאָ ן באַ דערפינישען אָ פשאַ צונג  GOSRהאט איבערגעקוקט די סכנה און ריזיקירן
אינֿפאָ רמאַ ציע וואס איז פאראן ביי ( MitigateNYמיטיגייטנ.יֿ ).פאַ ר גאנץ ניו יארק סטעיט ואון די זעקס ( )6אומגליק-
דערקלערט קאַ ונטיז ֿפאַ ר ( Individual Assistanceאינדיווידואל אסיסטאנס) וואָ ס זענען געצייכענט "מערסט געשעדיגט
און צעקלעמט" דורך  HUDאָ דער די שטאַ ט.
אין גאַ נצן ,די אָ פשאַ צונג אידענטיפיצירט וואַ סער און פארטרענקען ווי די מערסט באַ טייַטיק ריזיקירן ֿפאַ ר די אומגליק-
דערקלערט קאַ ונטיז .מיטיגאציע השתדלות קוקט אויף רעדוצירן מבול שאָ דן און פארזיכערן די המשך פון קריטיש
אַ ּפעריישאַ נז וועט האָ בן די גרעסטע ּפראַ ל אויף די זיכערהייט און גיביקייט פון דער געגנט .מיט דעם באַ דערפיניש וואָ ס איז
גלייַך ֿפאַ רבונדן מיט די סארט פון געשעעניש איבערמיטגעמאכטע געלעבט אין הורריקאַ נע אידאַ  GOSR ,קען מאַ קסאימייזן
מיטיגאציע אינוועסמאַ נט מיט די שענקען געלט צו דערגרייכן ביידע מיטיגאציע צילן און לאַ נג-טערמין היילן פון שטורעם
שאָ דן.
דער פלאן האט פארגעלייגט צוויי פראגראמען צו אדרעסירן מיטיגאציע באדערפענישן אין דער קאטאסטראפע געגנט  -די
אַ פאָ רדאַ באַ ל האָ וסינג ריזיליאַ נסי איניציאטיוו און די ריזיליאַ נט אינוועסטמאַ נץ דורך שטיצן און קאַ ּפיטאַ ל  -און אין צוגאב
לייגט צו נוצן ּפלאַ נירונג געלט צו שטיצן השתדלות דורך אויסגעקליבן סאַ ברעסיּפיאַ נץ צו דורכפירן מעגליכקייט און
אינזשעניעריע שטודיום וואָ ס קענען מיטטיילן די ּפלאַ ן און פאַ נדינג פון צוקונֿפט פאַ רבעסערומג פון קהל ריזיליאַ נס.

אומגליק רעקאָ ווערי ּפראָ גראַ מען
די פאלגענדע טאבל מאכט א קיצער פון די GOSRפארגעלייגט ּפראָ גראַ מען און באַ דזשיטן:
ּפראָ גראַ ם
קאַ טעגאָ ריע

ּפראָ גראַ ם

בודזשעט

HUD
אידענטיפיצי
רט MID
בודזשעט

גראַ נטי
אידענטיפי
צירט MID
בודזשעט

 %פון
אַ לאַ קיי
שאַ ן

מאַ קסימום
באלוינען

נאַ ציאָ נאַ
לער
אָ ביעקטי
וון

געשאצ
ט
רעזולט
אטן

וואוינונג

רעהאַ ביליט
ירונג

$8,171,25
0

$7,848,75
0

$322,500

20%

$50,000

LMI/UN

262
היימען

ארויסקויפע
ן

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

נייע
קאָ נסטרוק
ציע

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

אנדערע

$18,780,0
00

$18,360,0
00

$420,000

45%

$100,000

LMI/UN

400
לאָ קאַ ט
אָ רן

ווערקפאָ רס
טראַ ינינג

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

ביזנעס
שענקן

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

אנדערע

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

וואַ סער /
קאַ נאַ ל
פארבעסער
ונג

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

געזונט
פלעצער

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

אנדערע

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

לעגאַ ל
באַ דינונגס

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

וואוינונג
הדרכה

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

אנדערע

$0

$0

$0

0%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

מיטיגאציע

מיטיגאציע

$9,000,00
0

$7,150,00
0

$1,850,0
00

22%

$3,000,00
0

LMI/UN

25
פראיעק
טן

אַ דמיניסראַ ציע

אַ דמיניסראַ
ציע

$2,063,10
0

$1,650,48
0

$412,620

5%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

ּפלאַ נירונג

ּפלאַ נירונג

$3,247,65
0

$1,833,18
0

$1,414,4
70

8%

$0

ניט שייך

ניט
שייך

$41,262,0
00

$36,842,4
10

$4,419,5
90

100%

עקאָ נאָ מיש
באנייונג

אינפראַ סטראַ ק
טשער

ציבור
באַ דינונגס

סל-הכל

רענטערס ריזיליאַ נט האָ וסינג אינסענטיוו (דינגערס גיביקייט באהויזונג אנרייץ)
בודזשעט
$18,780,000
ּפראָ גראַ ם באַ שרייַבונג
•

דער ּפראָ גראַ ם מוטיקט דינגערס זיך צו אריבערפירן פון סאַ ב-סטאַ נדאַ רט און  /אָ דער שטורעם-געשאדן דירות
בשעת זיי בלייבן אין זייער איצטיקע קהילות דורך צושטעלן הילף מיט געוואקסן כוידחודש'לעך עשלעך וואוינונג
פרייזן און אנדערע איבערוקן הוצאות.

•

פאַ רמאָ גערס פון איין ( )1צו פיר ( )4אַ ּפאַ ראַ ט דינגן ּפראָ ּפערטיעס קען אויך באַ קומען הילף צו ֿפאַ רבעסערן די
צושטאַ נד און מבול גיביקייט פון זייער פאַ רמאָ ג אויב זיי בינדן צו האַ לטן מינימום באצאלונג הויכקייט נאָ ך
איבערמאכן .אַ רבעט וועט זיין געפירט דורך  GOSRגעראטן קאָ נטראַ קטאָ רס .בילכערקייַט ּפראַ צעסירן וועט זיין
געגעבן צו דינגער אַ ּפליקאַ נטן איבער לאַ נדלאָ רדז.

בארעכטיגט אַ ּפליקאַ נטן
•

דינגער הויזגעזינדער אין אומגליק-דערקלערט קאַ ונטיז וועמענס הכנסה איז אַ כציק ּפראָ צענט ( )80%אָ דער
ווייניקער ווי געגענט דורכשניטלעך האַ כנאָ סע ( )LMIאון וואָ ס האבן זיך איבערגעריקט ֿפאַ ר מער ווי  12חדשים,
אָ דער וואס ווילן איבערוקן ,צוליב די שאדן פון אידא .אין צוגאב ,לּפחות איין מיטגליד פון דער הויזגעזינד מוזן זיין אַ
יו.עס .בירגער אָ דער לעגאַ ל יו.עס .איינוואינער.

•

פאַ רמאָ רגערס פון איין ( )1צו פיר ( )4אַ ּפאַ ראַ ט דינגן ּפראָ ּפערטיעס אין די אומגליק-דערקלערט קאַ ונטיז וואָ ס
זענען יו.עס .בירגערן אָ דער לעגאַ ל יו.עס .איינוואוינערס וואָ ס אונטערנעמען צו רעזערווירן אַ מינימום פון פינף און
זיבעציק ּפראָ צענט ( )75%פון די יוניץ ֿפאַ ר מענטשן מיט נידעריק און מעסיק הכנסה ֿפאַ ר אַ צייט ניט ווייניקער ווי
צוויי ( )2יאָ ר נאָ ךענדיקען פון די ּפרויעקט.

שענקן
•

ערשט איבערוקן שענקן פון אַ כצן ( )18חדשים פון דינגן הילף ֿפאַ ר פריער איבערוקט הויזגעזינדער ,און צוועלף
( )12חדשים פון דינגן הילף ֿפאַ ר הויזגעזינדערוואָ ס וועלן איבערוקן .נויטפאַ ל ּפראָ צעס לאזט נאָ ך דינגן הילף ביז צו
 100,000$אָ דער די עקוויוואַ לענט פון צוויי און פערציג ( )42חדשים פון דינגן הילף.

•

הילף צו בארעכטיגט לאַ נדלאָ רדז איז באגרעניצט צו ּ $125,000פער אַ ּפאַ ראַ ט אין וואס מ'קען לעבען ,באזירט
אויף נייטיקייט.

אידא באהויזונג גענעזונג און צוריקבאצאלונג
בודזשעט
$8,171,250
ּפראָ גראַ ם באַ שרייַבונג

די אידא האוזינג רעקאווערי און ריימבערסמאַ נט פראגראם גיט הילף צו פאַ רענדיקן די פארריכטן פון שטורעם-געשאָ דן
פארמאגער-פאַ רנומען דירות .דער ּפראָ גראַ ם געבט אויך אין-היים מיטלען צו ֿפאַ רבעסערן שטארקייט צו א מבול און צו
פאַ רמינערן די שאָ דן פון א מבול אין צוקונֿפט אויף וואוינען ,אַ רייַנגערעכנט הייכער מאַ שינן ,עלעקטריקאַ ל און גערער
מיטיגאציע ,מבול ווענץ און צוריקפלאָ ו וואַ לווז.
בארעכטיגט אַ ּפליקאַ נטן
•

היים פאַ רמאָ גערן אין אַ אומגליק-דערקלערט קאָ ונטי וועמענס ערשטיק וווינאָ רט איז געווען אַ איין ( )1אָ דער צוויי
( )2אַ ּפאַ ראַ ט וווינאָ רט וואָ ס האט געליטן פאַ קטיש פאַ רמאָ ג שעדיקן ווי אַ רעזולטאַ ט פון די שטורעם.

•

די פאַ רמאָ גער מוז האָ בן אַ "פי-סימפל" טיטל ֿפאַ ר די אונטערטעניק פאַ רמאָ ג.

•

אין מינדסטער איין מיטגליד פון דער הויזגעזינד מוזן זיין אַ יו.עס.
בירגער אָ דער לעגאַ ל יו.עס .טוישעוו .בירגער אָ דער לעגאַ ל יו.עס .איינוואינער.

•

הויזגעזינד הכנסה איז אַ כציק ּפראָ צענט ( )80%אָ דער ווייניקער ווי געגענט דורכשניטלעך הכנסה ( )LMIאָ דער
זענען אַ נדערש גערעכנט ווי שּפירעוודיק באפעלקערונג .בילכערקייַט ּפראַ צעסירונג וועט זיין געגעבן צו LMI
אַ ּפליקאַ נטן.

שענקן
די מאַ קסימום סומע פון הילף צו אַ אַ ּפליקאַ נט איז  .$50,000אַ ּפליקאַ נטן וואָ ס האָ בן ניט געהאט צוטריט צו אנדערע
פארמען פון אומגליק הילף און קענען דאָ קומענטן קאָ סט איידער די ּפראָ גראַ ם קאַ טער צו פאַ רענדיקן בארעכטיגט פאריכטן
קען אויך באַ קומען צוריקבאצאל ביז צו אַ מאַ קסימום פון  .$30,000אַ ּפליקאַ נטן קענען באַ קומען נאָ ך הילף ביז צו די פול
איבערבויען פון דער היים ,אויב דער אַ ּפליקאַ נט האט נישט די יכולת צו קריגן אנדערע מקורים פון הילף.

אַ פאָ רדאַ באַ ל האָ וסינג ריזיליאַ נסי איניציאטיוו
בודזשעט
$8,000,000
ּפראָ גראַ ם באַ שרייַבונג
די אַ פפאָ רדאַ בל האָ וסינג ריזיליאַ נס יניטיאַ טיווע ּפראָ גראַ ם גיט  CDBG-DRגעלט צו שטיצן די ענדיקן פון ּפלאַ ץ-סּפעציפיש
מיטיגאציע ּפראַ דזשעקטן וואָ ס וועט ֿפאַ רבעסערן די שטארקייט פון מולטי-משּפחה און  /אָ דער ציבור האָ וסינג קעגן
אידענטיפיצירט סכנה אָ דער איבערגעחזרט אָ נווער געשעענישן.
געלט זענען בארעכטיגט דורך קאַ מּפעטיטיוו און אַ דווערטייזירט ריקוועסטס ֿפאַ ר ּפראַ ּפאָ וזאַ לז (בקשות פאר פירלייגן)
( .)RFPכחשבון קרייטיריאַ אַ רייַננעמען גרייטקייַט צו גיין ווייַטער ,ביליגקייט און צוטריטלעכקייט ,קשר צו מיטיגאציע
באדערפענישן ,פארמינטערונג פון איבערוקן און נאענטקייט צו די שטורעם .בארעכטיגט ּפראַ דזשעקטן אַ רייַננעמען
פלאָ דּפראאָ פינג בנינים ,נויטפאַ ל גענעראַ טאָ רס ,וואַ סער האלטן סיסטעמען און ּפלאַ ץ אפרינען פארבעסערונג.
בארעכטיגט אַ ּפליקאַ נטן
פובליק האָ וזונג גרופעס ,האָ וזונג דעוועלאָ ּפערס ,ניטֿ-פאַ ר-פראפיט אַ סאָ וסיאציעסז ,אָ דער חלקים פון היגע רעגירונג אין די
אומגליק געגנט.
שענקן

 GOSRקען שענקען געלט ביז צו ּ $3,000,000פער ּפרויעקט GOSR ,קען קלייַבן צו מאַ כן אַ ן אויסנעם צו די מאַ קסימום
אַ וואָ רד כדי צו לאָ זן הויך-סקאָ רינג ּפראַ דזשעקטן צו פאָ רזעצן.

ריזיליאַ נט אינוועסטמאַ נץ (שטארק אינוועסירונג) דורך שטיצן און קאַ ּפיטאַ ל
בודזשעט
$1,000,000
ּפראָ גראַ ם באַ שרייַבונג
די ריזיליאַ נט אינוועסטמאַ נץ דורך שטיצן און קאַ ּפיטאַ ל ּפראָ גראַ ם גיט  CDBG-DRגעלט צו חלקים פון היגע רעגירונג ,ציבור
גרופעס אָ דער ניט-פארּ-פראָ פיט אָ רגאַ נאַ זאַ ציעס צו גאָ ר ליווערידזש אנדערע פאַ נדינג קוואלן ֿפאַ ר ענדיקען פון פארבעסערן
צו ציבור פאַ סילאַ טעטן און אינפראַ סטראַ קטשער .געלט זענען בארעכטיגט דורך די קאַ מּפעטיטיוו נאָ טיץ פון פאַ נדינג
אַ וואַ ילאַ ביליטי (ּ )NOFAפראָ צעס .חשבון קרייטיריאַ אַ רייַננעמען גרייטקייַט צו גיין ווייַטער ,ביליגקייט און צוטריטלעכקייט,
קשר צו מיטיגאציע באדערפענישן ,פארמינטערונג פון איבערוקן און נאענטקייט צו די שטורעם.
בארעכטיגט אַ ּפליקאַ נטן
חלקים פון היגע  /קאָ ונטי רעגירונג; שטאַ ט אגענטורן און אויטאריטעטן; ציבור שולן ( )12-Kאון אוניווערסיטעטן; ערשטער
ריסּפאַ נדערז ,אַ רייַנגערעכנט פרייַוויליקער פייער און  EMSפאַ סילאַ טיז; ניטֿ-פאַ ר-פראפיט גרופעס וואָ ס דינען קהילות אין
אומגליק-דערקלערט קאַ ונטיז; אָ דער אַ קאָ נסאָ רטיום (צוזאמענקלייבן) פון די אויבן-דערמאנט.

שענקן
 GOSRקען אַ וואָ רדן שענקען געלט ביז צו ּ $200,000פער ּפרויעקט GOSR ,קען קלייַבן צו מאַ כן אַ ן אויסנעם צו די
מאַ קסימום שענק צו לאָ זן הויך-סקאָ רינג ּפראַ דזשעקטן צו פאָ רזעצן.

ציבור קאָ מענטאַ ר צייט
 GOSRהאט געדרוקט די פולע אַ קציע ּפלאַ ן אויף ֿ https://stormrecovery.ny.gov/פאַ ר אַ -30טאָ ג ציבור קאָ מענטאַ ר
צייט פון  29אויגוסט  2022צו  28סעפטעמבער  .2022בירגערס זענען נאָ וטאַ פירט דורך ּפרעס ארויסגעבענס און
סטייטמאַ נץ דורך ציבור באאמטע ,אַ רייַנגערעכנט שטאַ ט לעגיסלאַ טאָ רטן און היגע מיוניסאַ ּפאַ ליטיז.
די שטאַ ט וועט באַ קומען באַ מערקונגען דורך ּפאָ סט ,אימעיל אָ דער וועבפאָ רם אין:
ּפאָ סטGovernor’s Office of Storm Recovery :
60 Broad Street, th26 Floor
New York, NY 10004
וועבסייטhttps://stormrecovery.ny.gov :
בליצּפאָ סטinfo@stormrecovery.ny.gov :

אלע דערהייַנטיקונגען אָ דער ענדערונגען געמאכט צו די אַ קציע ּפלאַ ן אין ענטפער צו ציבור באַ מערקונגען וועט זיין קלאר
אידענטיפיצירט אין דעם ּפלאַ ן .אין דערצו ,אַ קיצער פון באַ מערקונגען אויף דעם ּפלאַ ן אָ דער היּפש ענדורונג ,און די
ענטפער אויף דעם ,וועט זיין געלייגט אין  DRGRמיט די אַ קציע ּפלאַ ן.

פובליק זיצונגען
די סטעיט וועט האַ לטן צוויי עֿפנטלעכע ֿפאַ רהער מיטינגן אין דער עֿפנטלעכער קאָ מענטאַ ר-צייט .דער ציל פון די עֿפנטלעכע
כירינגז וועט זיין צו געבן ּפאַ רטיסאַ ּפאַ נץ אַ קורץ איבערבליק פון די ּפראָ גראַ ם און צו צושטעלן זיי די געלעגנהייט צו פרעגן
ֿפראגן וועגן דעם ּפראָ גראַ ם און די פארגעלייגט נוצן פון געלט און  /אָ דער פאָ רשלאָ גן אַ לטערנאַ טיוועס.
עס וועט זיין איין פערזענליכע פובליק פארהער אין וועסטשעסטער קאונטי אין א מעכירעס וואס איז פיזיקלי צוטריטלעך פאר
מענטשן מיט דיסעביליטיס .א צווייטע ע פובליק ע פארהער  ,װע ט פארגעקומע ן כמעט .
פערזענליכע פובליק פארהער וועט זיין פארנומען אין די מיד קאונטי וועסטשעסטער דאנערשטאג  8סעפטעמבער .2022
אָ רט:
New Rochelle City Hall
515 North Ave
New Rochelle, NY 10801
6:30 PM
ווירטועל ּפובליק געהער וועט זיין געהאלטן אויף דינסטאג  13סעפטעמבער  2022בי ַי PM 6:30
אינסטרוקציעס ֿפאַ ר זיך צו פאַ רבינדן די באַ געגעניש און די באַ געגעניש לינק מיט אַ רופן-אין נומער וועט זיין צוגעשטעלט אויף
די וועבזייטל אַ לערטינג דעם ציבור צו די אַ ּפקאַ מינג ציבור באַ מערקונג צייַט און געהער.
מענטשן וואָ ס דאַ רפן ינטערּפריטיישאַ ן ,אַ גזיליערי אַ ידס ,אַ רייַנגערעכנט אָ בער ניט לימיטעד צו אַ צייכן שּפראַ ך יבערזעצער,
אָ דער סּפעציעל הילף אין ציבור כירינגז זאָ ל מאַ כן אַ בקשה אין מינדסטער צוויי און זיבעציק ( )72שעה אין שטייַגן פון די
געשעעניש .צו מאַ כן אַ בקשה דורך טעלעפאָ ן ,קאָ נטאַ קט ) 1-855-NYS-SANDY (855-697-7263אָ דער שיקן אַ ן
 -Eבריוו צו info@stormrecovery.ny.gov
וועבזייַטל און קאָ נטאַ קט
 GOSRוועט האַ לטן אַ פולשטענדיק וועבזייטל וועגן אַ לע ומגליק אָ ּפזוך אַ קטיוויטעטן אַ ססיסטעד מיט די געלט .די וועבזייטל
וועט זיין דערהייַנטיקט אין אַ בייַצייַטיק שטייגער צו פאַ רטראַ כטנ די מערסט דערהייַנטיקט אינֿפאָ רמאַ ציע וועגן די נוצן פון
געלט און ענדערונגען אין ּפאַ לאַ סיז און ּפראָ וסידזשערז ,ווי נייטיק .אין אַ מינימום ,דערהייַנטיקונגען וועט זיין געמאכט
כוידעשלעך.
די שטאַ ט וועט צושטעלן קייפל מעטהאָ דס פון קאָ מוניקאַ ציע אַ רייַנגערעכנט ,אָ בער ניט לימיטעד צו ,די עפנטלעך וועבזייטל,
אָ ּפצאָ ל-פריי נומערן ,אימעיל אדרעסן ,און  TTYאון רעלע סערוויסעס צו צושטעלן אַ ּפליקאַ נץ ֿפאַ ר אָ ּפזוך הילף מיט בייַצייַטיק
אינֿפאָ רמאַ ציע צו באַ שליסן די סטאַ טוס פון זייער אַ ּפלאַ קיישאַ ן.

וועבסייטhttps://stormrecovery.ny.gov/ :
בליצּפאָ סט אַ דרעסinfo@stormrecovery.ny.gov :
אָ ּפצאָ ל פריי נומער212-480-2321 :
212-480-6062 :TTY
אין אַ דישאַ ן צו צושטעלן אַ קסעסאַ ביליטי ֿפאַ ר מענטשן מיט דיסאַ ביליטיז GOSR ,גיט ינסטראַ קשאַ נז אויף טשאַ נגינג די
שּפראַ ך סעטטינגס אין פאָ לקס וועב בראַ וזערז צו שטיצן מינינגפאַ ל אַ קסעס דורך לימיטעד ענגליש ּפראָ פיסיענסי ()LEP
מענטשן אין זייער בילכער שּפראַ ך .די אינסטרוקציעס קענען זיין אַ קסעסט אויף יעדער בלאַ ט פון דעם וועבזייטל און זענען
איבערגעזעצט אין קייפל שּפראַ כן לויט  GOSRס שּפראַ ך אַ קסעס ּפלאַ ן.

