
 

 דיזַאסטער רעקָאווערי( ַאקציע ּפלַאן און ּפרָאגרַאם ּפלַאן -)קַאמיוניטי אנטוויקלונג בלַאק גרַאנט CDBG-DRהוריקַאנע אידַא 

 2022ָאגוסט 

 

 ַאקציע ּפלַאן קיצער  DR-CDBGהוריקַאנע אידַא 

ַאריַינגערעכנט נויטיקע אינֿפָארמַאציע ֿפַאר ּפָאטענציעל  דער דָאקומענט גיט ַא קיצער פון וויכטיק אינֿפָארמַאציע, 

דיזַאסטער רעקָאווערי ַאקציע ּפלַאן ֿפַאר -אנווענדערן, געפונען אין די ניו יארק סטעיט קַאמיוניטי אנטוויקלונג בלַאק גרַאנט

 הוריקַאנע אידַא, ַאריַינגערעכנט:

 אומגליק ּפרַאל •

 אטאסטראפע אומבאהאלטענע באדערפענישן פון די ק •

 פארבעסערן באדערפענישן אין די אומגליק געגנט  •

 פָארגעלייגטע ּפרָאגרַאמען, ַאריַינגערעכנט בַאדזשעטן און בארעכטיגונג באדערפענישן •

 אין צוגָאב, דעם דָאקומענט גיט אינֿפָארמַאציע ֿפַאר דעם ציבור וועגן: 

 די ּפובליק קָאמענטַאר צייט ֿפַאר דעם ַאקציע ּפלַאן  •

ליק זיצונגען אויף דעם ַאקציע ּפלַאן, ַאריַינגערעכנט ווי צו בעטן איבערזעצונג, צוגעלייגט הילף, צייכן שּפרַאך  פוב •

 איבערזעצרס ָאדער סּפעציעל הילף ֿפַאר די זיצונגען   

 פה איבערזעצונגען פון די ַאקציע ּפלַאן און אנדערע דָאקומענטן-ווי צו בעטן איבערזעצונגען ָאדער בעל •

 ָאדער רופן info@stormrecovery.ny.govבעטן ַאן איבערזעצונג פון דעם גַאנץ ַאקציע ּפלַאן, ביטע שיק א אימעיל צו  צו

 ֿפַאר כינעזיש ָאדער רוסיש, ָאדער  1-844-694-7163

   1-855-NYS-SANDY (855-697-7263)  ראכן, און בעט דעם פארשטייער פאר אן איבערזעצער. בעלפאר אנדערע שפ -

 ה און געשריבן איבערזעצונג זענען צוגעשטעלט פריי.   פ

 

 ַאקציע ּפלַאן DR-CDBGהוריקַאנע אידַא 

שטַאט פון ניו יארק ַאקשַאן ּפלַאן ֿפַאר אומגליק רעקָאווערי צייכנט די ניו יארק ּפלַאן ֿפַאר ארויסגעבען  2022די 

( געלט צוגעטיילט דורך די יו.עס.  CDBG-DRדיזַאסטער רעקָאווערי )-אין קַאמיוניטי אנטוויקלונג בלַאק גרַאנט $41,262,000

טערמין ָאּפזוך השתדלותן נָאך הוריקַאנע  -( צו שטיצן לַאנגHUDדעּפַארטמענט פון הָאוסינג און שטָאטיש אנטוויקלונג )

 (.  FEMA DR-4615אידַא )

(  GOSRון די אקטיוויטעטן אויסגעצייכנט אינעווייניג, דער גאווערנאר'ס אפיס פון שטורעם רעקאווערי )דורך דעם פלאן א

שרעבט צו העלפן באטראפענע קהילות אין ניו יארק סטעיט זיך צוריקקריגן פון די פארלוסטן וועלכע זיי האבן געליטן בעת  

ערסט שּפירעוודיקע באפעלקערונג און קהילות פון ניו יארק. ֿפַאר  הוריקַאנע אידא, ווי אויך פארשטארקן און צוגרייטן די מ
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צוקונֿפט קאטאסטראפס. דער ּפלַאן זָאגט ווי געלט וועלן זיין ארויסגעגעבען צו האנדלן די נישט געטראפען נויט אין די  

 סטטשעסטער קַאונטיז.  געשָאדן געביטן פון דוטטשעסס, נַאסַאו, ָארַאנדזש, רָאקקלַאנד, סופפָאלק און ווע-אומגליק

  וויכטיק דַאטעס

 2022סעפטעמבער  28ביז   2022ָאגוסט  29 ַאקציע ּפלַאן ציבור קָאמענטַאר צייט

 2022סעפטעמבער   8 פערסענדלעך ציבור זיצונגענג 

 2022סעפטעמבער    13 ווירטועל ּפובליק זיצונגענג 

 2022נאוועמבער  28ביז  הסכמה  HUDדערווַארט 

 2022הַארבסט  ַאּפליקַאנט ּפרָאגרַאמען ַאוטריטש

 )צו זיין באשטעטיקט( 2023פרילינג   ַאּפליקַאנט ּפרָאגרַאמען ַאּפליקַאציע צייט 

 

 אומגליק שָאדן איבערבליק און נישט געטרָאפן בַאדערפינישען 

טן  - 1אפעקטירט ניו יארק דעם האריקַאנע און האט  4האריקעין אידַא איז געקומען אפ לאנד ווי א קאטעגאריע  

אינטשעס רעגן פער שטונדע און ווערט געשאצט צו   3. עס האט געברענגט רעקָארד רעגן פון איבער 2021סעפטעמבער 

באזירט -ביליאן דאלאר שאדנס אין ניו יארק. לאקאלע רעגירונג און קאמיוניטי 9ביליאן ביז  7.5האבן פאראורזאכט ארום  

ן אונטערגעשטרָאכן ַאז די ציבור ווָאס האבן גיליטן די מערסט שעדיקן און דערפַארונג די גרעסטע  ָארגַאניזַאציעס הָאב

איבערקומענישן צו ַא גאנצע היילען הָאבן הויך געדיכטקיַיט פון שּפירעוודיק באפעלקערונג, ַאריַינגערעכנט מינָאריטעטן,  

 מעסיק הכנסה איינוואוינערס.-צו-טקיַיט און נידעריקענטשן מיט באגרעניצטע ענגליש בַאהַאוונעלטערע מענטשן, מ

GOSR   הָאט צוגעגרייט ַא נישט געטרָאפן בַאדערפינישען ַאססעססמענט צו ָאפשַאצן די געבליבן אידַא היילן באדערפענישן

גענסי  נָאך אריינרעכענען אנדערע פעדעראלע היילן געלט צוגעשטעלט דורך די פעדעראלע עמערגענסי מַאנַאגעמענט אַ 

(FEMA( און די יו.עס. קליין געשעפט ַאדמיניסטרַאציע )SBA .)  היות הויזינג טוט רעפריזענטירן די גרעסטע קאטעגאריע פון

קויפן וואינונגן,  -צו-פובליק און מעגלעך פראגאמען זענען דיזיינירט צו באשיצן  GOSR'Sאומבאטראפענע באדערפענישן, 

עדיגט דינגערס, און ַאדרעסן די נויטיק דירה פַארריכטן בַאדערפינישען ֿפַאר נידעריק און  בַאקומען ּפַאסיק דירות ֿפַאר געש

מעסיק הכנסה היים פַארמָאגערן און זענען דעריבער דערווַארט צו העלפן די שּפירעוודיק בַאפעלקערונג און באשיצטע  

 קלאסן אין די אומגליק געגנט. 

 

 פען בַאדערפינישען   געשַאצטע שָאדן, שטיצן און נישט געטראָ 

 וואוינונג קיצער פון שָאדן / שטיצן 
אינפרַאסטרַאקטשע 

 ר
 הכל -סל עקאנאמיע 

 $133,147 $35,110,883 $8,933,625 $89,103,849 סכום פון געשַאצט ּפרַאל 



און   FEMAגעלט פון סומע פון 

SBA  
$60,065,580 $8,637,225 $13,748,278 $82,451,083 

געטרָאפען בַאדערפינישען נישט  

)שָאדן מינוס צוטריטלעך געלט( 

 + גיביק קָאסטן*

$42,403,846 $815,808 $26,898,537 $70,118,191 

הכל פון נישט -ּפרָאצענט פון סך

 געטרָאפען בַאדערפינישען
60.47% 1.16% 38.36% 100.00% 

 

 בַאדערפינישען ָאפשַאצונג מיטיגאציע )פארקלענערן ריזיקירן( 

GOSR  הָאט צוגעגרייט ַא ריזיקירן ָאפשַאצונג צו אידענטיפיצירן די גרעסטע מיטיגאציע באדערפענישן אין די אומגליק

האט איבערגעקוקט די סכנה און ריזיקירן   GOSRגעגנט. צו צוגרייטן דעם מיטיגַאטיָאן בַאדערפינישען ָאפשַאצונג 

-( אומגליק6ניו יארק סטעיט ואון די זעקס ))מיטיגייטנ.י.( ֿפַאר גאנץ   MitigateNYיז פאראן ביי אינֿפָארמַאציע וואס א

)אינדיווידואל אסיסטאנס( ווָאס זענען געצייכענט "מערסט געשעדיגט    Individual Assistanceערקלערט קַאונטיז ֿפַאר ד

 ָאדער די שטַאט.  HUDאון צעקלעמט" דורך 

-שַאצונג אידענטיפיצירט ווַאסער און פארטרענקען ווי די מערסט בַאטיַיטיק ריזיקירן ֿפַאר די אומגליקאין גַאנצן, די ָאפ 

דערקלערט קַאונטיז. מיטיגאציע השתדלות קוקט אויף רעדוצירן מבול שָאדן און פארזיכערן די המשך פון קריטיש  

ון גיביקייט פון דער געגנט. מיט דעם בַאדערפיניש ווָאס איז  ַאּפעריישַאנז וועט הָאבן די גרעסטע ּפרַאל אויף די זיכערהייט א

קען מַאקסאימייזן  GOSRגליַיך ֿפַארבונדן מיט די סארט פון געשעעניש איבערמיטגעמאכטע געלעבט אין הורריקַאנע אידַא, 

מין היילן פון שטורעם  טער- מיטיגאציע אינוועסמַאנט מיט די שענקען געלט צו דערגרייכן ביידע מיטיגאציע צילן און לַאנג

 שָאדן.

די    -דער פלאן האט פארגעלייגט צוויי פראגראמען צו אדרעסירן מיטיגאציע באדערפענישן אין דער קאטאסטראפע געגנט 

און אין צוגאב  -ַאפָארדַאבַאל הָאוסינג ריזיליַאנסי איניציאטיוו און די ריזיליַאנט אינוועסטמַאנץ דורך שטיצן און קַאּפיטַאל 

גט צו נוצן ּפלַאנירונג געלט צו שטיצן השתדלות דורך אויסגעקליבן סַאברעסיּפיַאנץ צו דורכפירן מעגליכקייט און ליי

 אינזשעניעריע שטודיום ווָאס קענען מיטטיילן די ּפלַאן און פַאנדינג פון צוקונֿפט פַארבעסערומג פון קהל ריזיליַאנס.  

 

 אומגליק רעקָאווערי ּפרָאגרַאמען

 פארגעלייגט ּפרָאגרַאמען און בַאדזשיטן:   GOSRגענדע טאבל מאכט א קיצער פון דידי פאל

ּפרָאגרַאם 

 קַאטעגָאריע

  HUD בודזשעט  ּפרָאגרַאם 

אידענטיפיצי 

  MIDרט 

 בודזשעט 

גרַאנטי 

אידענטיפי 

  MIDצירט 

 בודזשעט 

%  פון 

ַאלַאקיי

 שַאן

מַאקסימום 

 באלוינען 

נַאציָאנאַ 

לער 

ָאביעקטי

 וון 

געשאצ 

ט  

רעזולט 

 אטן

רעהַאביליט וואוינונג 

 ירונג 

$8,171,25

0 

$7,848,75

0 

$322,500 20% $50,000 LMI/UN 262  

 היימען

ארויסקויפע  

 ן

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0

 שייך



נייע   

קָאנסטרוק 

 ציע

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0

 שייך

$18,780,0 אנדערע   

00 

$18,360,0

00 

$420,000 45% $100,000 LMI/UN 400  

לָאקַאט 

 ָארן

עקָאנָאמיש  

 באנייונג 

ווערקפָארס  

 טרַאינינג

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0

 שייך

ביזנעס    

 שענקן

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0

 שייך

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0 אנדערע   

 שייך

אינפרַאסטרַאק 

 טשער 

ווַאסער /  

קַאנַאל 

פארבעסער 

 ונג

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0

 שייך

געזונט    

 פלעצער 

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0

 שייך

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0 אנדערע   

 שייך

ציבור 

 בַאדינונגס

לעגַאל 

 בַאדינונגס

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0

 שייך

וואוינונג    

 הדרכה 

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0

 שייך

ניט   ניט שייך $0 0% $0 $0 $0 אנדערע   

 שייך

$9,000,00 מיטיגאציע מיטיגאציע

0 

$7,150,00

0 

$1,850,0

00 

22% $3,000,00

0 

LMI/UN 25  

פראיעק 

 טן

ַאדמיניסראַ  ַאדמיניסרַאציע 

 ציע

$2,063,10

0 

$1,650,48

0 

ניט   ניט שייך $0 5% $412,620

 שייך

$3,247,65 ּפלַאנירונג ּפלַאנירונג

0 

$1,833,18

0 

$1,414,4

70 

ניט   ניט שייך $0 8%

 שייך

$41,262,0   הכל -סל

00 

$36,842,4

10 

$4,419,5

90 

100%       

 



 רענטערס ריזיליַאנט הָאוסינג אינסענטיוו )דינגערס גיביקייט באהויזונג אנרייץ(  

 בודזשעט 

$18,780,000 

 ּפרָאגרַאם בַאשריַיבונג 

געשאדן דירות  - סטַאנדַארט און / ָאדער שטורעם-דער ּפרָאגרַאם מוטיקט דינגערס זיך צו אריבערפירן פון סַאב •

בשעת זיי בלייבן אין זייער איצטיקע קהילות דורך צושטעלן הילף מיט געוואקסן כוידחודש'לעך עשלעך וואוינונג  

 פרייזן און אנדערע איבערוקן הוצאות.  

( ַאּפַארַאט דינגן ּפרָאּפערטיעס קען אויך בַאקומען הילף צו ֿפַארבעסערן די  4( צו פיר )1ן )פַארמָאגערס פון איי •

צושטַאנד און מבול גיביקייט פון זייער פַארמָאג אויב זיי בינדן צו הַאלטן מינימום באצאלונג הויכקייט נָאך  

ס. בילכערקיַיט ּפרַאצעסירן וועט זיין געראטן קָאנטרַאקטָאר  GOSRאיבערמאכן. ַארבעט וועט זיין געפירט דורך  

 געגעבן צו דינגער ַאּפליקַאנטן איבער לַאנדלָארדז.

 בארעכטיגט ַאּפליקַאנטן 

( ָאדער  80%דערקלערט קַאונטיז וועמענס הכנסה איז ַאכציק ּפרָאצענט ) -דינגער הויזגעזינדער אין אומגליק •

חדשים,   12ון ווָאס האבן זיך איבערגעריקט ֿפַאר מער ווי ( אLMIווייניקער ווי געגענט דורכשניטלעך הַאכנָאסע ) 

ָאדער וואס ווילן איבערוקן, צוליב די שאדן פון אידא. אין צוגאב, לּפחות איין מיטגליד פון דער הויזגעזינד מוזן זיין ַא 

 יו.עס. בירגער ָאדער לעגַאל יו.עס. איינוואינער. 

דערקלערט קַאונטיז ווָאס -ַארַאט דינגן ּפרָאּפערטיעס אין די אומגליק( ַאּפ 4( צו פיר )1פַארמָארגערס פון איין ) •

זענען יו.עס. בירגערן ָאדער לעגַאל יו.עס. איינוואוינערס ווָאס אונטערנעמען צו רעזערווירן ַא מינימום פון פינף און 

ֿפַאר ַא צייט ניט ווייניקער ווי  ( פון די יוניץ ֿפַאר מענטשן מיט נידעריק און מעסיק הכנסה 75%זיבעציק ּפרָאצענט )

 ( יָאר נָאךענדיקען פון די ּפרויעקט. 2צוויי )

 שענקן 

( חדשים פון דינגן הילף ֿפַאר פריער איבערוקט הויזגעזינדער, און צוועלף  18ערשט איבערוקן שענקן פון ַאכצן ) •

ל ּפרָאצעס לאזט נָאך דינגן הילף ביז צו  ( חדשים פון דינגן הילף ֿפַאר הויזגעזינדערווָאס וועלן איבערוקן. נויטפאַ 12)

 ( חדשים פון דינגן הילף. 42ָאדער די עקוויווַאלענט פון צוויי און פערציג )  $100,000

 

ּפער ַאּפַארַאט אין וואס מ'קען לעבען, באזירט   $125,000הילף צו בארעכטיגט לַאנדלָארדז איז באגרעניצט צו  •

 אויף נייטיקייט.

 

 

 ענעזונג און צוריקבאצאלונגאידא באהויזונג ג

 בודזשעט 

$8,171,250 

 ּפרָאגרַאם בַאשריַיבונג 



געשָאדן  -די אידא האוזינג רעקאווערי און ריימבערסמַאנט פראגראם גיט הילף צו פַארענדיקן די פארריכטן פון שטורעם

שטארקייט צו א מבול און צו   היים מיטלען צו ֿפַארבעסערן-פַארנומען דירות. דער ּפרָאגרַאם געבט אויך אין-פארמאגער

פַארמינערן די שָאדן פון א מבול אין צוקונֿפט אויף וואוינען, ַאריַינגערעכנט הייכער מַאשינן, עלעקטריקַאל און גערער  

 מיטיגאציע, מבול ווענץ און צוריקפלָאו ווַאלווז.

 בארעכטיגט ַאּפליקַאנטן 

( ָאדער צוויי 1י וועמענס ערשטיק וווינָארט איז געווען ַא איין )דערקלערט קָאונט-היים פַארמָאגערן אין ַא אומגליק •

 ( ַאּפַארַאט וווינָארט ווָאס האט געליטן פַאקטיש פַארמָאג שעדיקן ווי ַא רעזולטַאט פון די שטורעם.2)

 סימפל" טיטל ֿפַאר די אונטערטעניק פַארמָאג.- די פַארמָאגער מוז הָאבן ַא "פי •

 מיטגליד פון דער הויזגעזינד מוזן זיין ַא יו.עס.אין מינדסטער איין  •

 בירגער ָאדער לעגַאל יו.עס. טוישעוו. בירגער ָאדער לעגַאל יו.עס. איינוואינער.

( ָאדער  LMI( ָאדער ווייניקער ווי געגענט דורכשניטלעך הכנסה )80%הויזגעזינד הכנסה איז ַאכציק ּפרָאצענט ) •

  LMIוודיק באפעלקערונג. בילכערקיַיט ּפרַאצעסירונג וועט זיין געגעבן צו זענען ַאנדערש גערעכנט ווי שּפירע

 ַאּפליקַאנטן. 

 שענקן 

. ַאּפליקַאנטן ווָאס הָאבן ניט געהאט צוטריט צו אנדערע  $50,000הילף צו ַא ַאּפליקַאנט איז די מַאקסימום סומע פון 

דער די ּפרָאגרַאם קַאטער צו פַארענדיקן בארעכטיגט פאריכטן  פארמען פון אומגליק הילף און קענען דָאקומענטן קָאסט איי

. ַאּפליקַאנטן קענען בַאקומען נָאך הילף ביז צו די פול  $30,000קען אויך בַאקומען צוריקבאצאל ביז צו ַא מַאקסימום פון 

 ם פון הילף.  איבערבויען פון דער היים, אויב דער ַאּפליקַאנט האט נישט די יכולת צו קריגן אנדערע מקורי

 

 

 ַאפָארדַאבַאל הָאוסינג ריזיליַאנסי איניציאטיוו

 בודזשעט 

$8,000,000 

 ּפרָאגרַאם בַאשריַיבונג 

סּפעציפיש  -געלט צו שטיצן די ענדיקן פון ּפלַאץ CDBG-DRדי ַאפפָארדַאבל הָאוסינג ריזיליַאנס יניטיַאטיווע ּפרָאגרַאם גיט 

משּפחה און / ָאדער ציבור הָאוסינג קעגן -ֿפַארבעסערן די שטארקייט פון מולטימיטיגאציע ּפרַאדזשעקטן ווָאס וועט 

 אידענטיפיצירט סכנה ָאדער איבערגעחזרט ָאנווער געשעענישן.

געלט זענען בארעכטיגט דורך קַאמּפעטיטיוו און ַאדווערטייזירט ריקוועסטס ֿפַאר ּפרַאּפָאוזַאלז )בקשות פאר פירלייגן(   

(RFP כחשבון .)  קרייטיריַא ַאריַיננעמען גרייטקיַיט צו גיין וויַיטער, ביליגקייט און צוטריטלעכקייט, קשר צו מיטיגאציע

באדערפענישן, פארמינטערונג פון איבערוקן און נאענטקייט צו די שטורעם. בארעכטיגט ּפרַאדזשעקטן ַאריַיננעמען  

 האלטן סיסטעמען און ּפלַאץ אפרינען פארבעסערונג.  פלָאדּפראָאפינג בנינים, נויטפַאל גענערַאטָארס, ווַאסער

 בארעכטיגט ַאּפליקַאנטן 

פראפיט ַאסָאוסיאציעסז, ָאדער חלקים פון היגע רעגירונג אין די  - ֿפַאר-פובליק הָאוזונג גרופעס, הָאוזונג דעוועלָאּפערס, ניט

 אומגליק געגנט. 

 שענקן 



GOSR  ּפער ּפרויעקט,  $3,000,000קען שענקען געלט ביז צוGOSR  קען קליַיבן צו מַאכן ַאן אויסנעם צו די מַאקסימום

 סקָארינג ּפרַאדזשעקטן צו פָארזעצן.  -ַאווָארד כדי צו לָאזן הויך

 

 ריזיליַאנט אינוועסטמַאנץ )שטארק אינוועסירונג( דורך שטיצן און קַאּפיטַאל 

 בודזשעט 

$1,000,000 

 ּפרָאגרַאם בַאשריַיבונג 

געלט צו חלקים פון היגע רעגירונג, ציבור  CDBG-DRדי ריזיליַאנט אינוועסטמַאנץ דורך שטיצן און קַאּפיטַאל ּפרָאגרַאם גיט 

ערן  ּפרָאפיט ָארגַאנַאזַאציעס צו גָאר ליווערידזש אנדערע פַאנדינג קוואלן ֿפַאר ענדיקען פון פארבעס-פאר-גרופעס ָאדער ניט

צו ציבור פַאסילַאטעטן און אינפרַאסטרַאקטשער. געלט זענען בארעכטיגט דורך די קַאמּפעטיטיוו נָאטיץ פון פַאנדינג  

( ּפרָאצעס. חשבון קרייטיריַא ַאריַיננעמען גרייטקיַיט צו גיין וויַיטער, ביליגקייט און צוטריטלעכקייט,  NOFAַאווַאילַאביליטי )

 פענישן, פארמינטערונג פון איבערוקן און נאענטקייט צו די שטורעם.קשר צו מיטיגאציע באדער 

 בארעכטיגט ַאּפליקַאנטן 

( און אוניווערסיטעטן; ערשטער  K -12חלקים פון היגע / קָאונטי רעגירונג; שטַאט אגענטורן און אויטאריטעטן; ציבור שולן )

פראפיט גרופעס ווָאס דינען קהילות אין -ֿפַאר-סילַאטיז; ניטפאַ  EMSריסּפַאנדערז, ַאריַינגערעכנט פריַיוויליקער פייער און 

 דערמאנט. -דערקלערט קַאונטיז; ָאדער ַא קָאנסָארטיום )צוזאמענקלייבן( פון די אויבן-אומגליק

 

 שענקן 

GOSR   ּפער ּפרויעקט,  $200,000קען ַאווָארדן שענקען געלט ביז צוGOSR  די  קען קליַיבן צו מַאכן ַאן אויסנעם צו

 סקָארינג ּפרַאדזשעקטן צו פָארזעצן. - מַאקסימום שענק צו לָאזן הויך

 

 ציבור קָאמענטַאר צייט 

 

GOSR  האט געדרוקט די פולע ַאקציע ּפלַאן אויףhttps://stormrecovery.ny.gov/   טָאג ציבור קָאמענטַאר  -30ֿפַאר ַא

. בירגערס זענען נָאוטַאפירט דורך ּפרעס ארויסגעבענס און 2022סעפטעמבער   28צו    2022אויגוסט   29צייט פון 

 סטייטמַאנץ דורך ציבור באאמטע, ַאריַינגערעכנט שטַאט לעגיסלַאטָארטן און היגע מיוניסַאּפַאליטיז.  

 מערקונגען דורך ּפָאסט, אימעיל ָאדער וועבפָארם אין:  די שטַאט וועט בַאקומען באַ 

 Governor’s Office of Storm Recoveryּפָאסט: 

26 Floorth 60 Broad Street, 

New York, NY 10004 

 https://stormrecovery.ny.govוועבסייט: 

 info@stormrecovery.ny.govבליצּפָאסט: 

  

https://stormrecovery.ny.gov/
https://stormrecovery.ny.gov/
mailto:info@stormrecovery.ny.gov


אלע דערהיַינטיקונגען ָאדער ענדערונגען געמאכט צו די ַאקציע ּפלַאן אין ענטפער צו ציבור בַאמערקונגען וועט זיין קלאר  

ּפלַאן ָאדער היּפש ענדורונג, און די  אידענטיפיצירט אין דעם ּפלַאן. אין דערצו, ַא קיצער פון בַאמערקונגען אויף דעם 

 מיט די ַאקציע ּפלַאן.  DRGRענטפער אויף דעם, וועט זיין געלייגט אין 

 

 פובליק זיצונגען 

צייט. דער ציל פון די עֿפנטלעכע -די סטעיט וועט הַאלטן צוויי עֿפנטלעכע ֿפַארהער מיטינגן אין דער עֿפנטלעכער קָאמענטַאר

געבן ּפַארטיסַאּפַאנץ ַא קורץ איבערבליק פון די ּפרָאגרַאם און צו צושטעלן זיי די געלעגנהייט צו פרעגן כירינגז וועט זיין צו 

 ֿפראגן וועגן דעם ּפרָאגרַאם און די פארגעלייגט נוצן פון געלט און / ָאדער פָארשלָאגן ַאלטערנַאטיוועס.

 

טער קאונטי אין א מעכירעס וואס איז פיזיקלי צוטריטלעך פאר  עס וועט זיין איין פערזענליכע פובליק פארהער אין וועסטשעס

 מענטשן מיט דיסעביליטיס. א צווייטע ע פובליק ע פארהער , װע ט פארגעקומע ן כמעט . 

 

 . 2022סעפטעמבער    8פערזענליכע פובליק פארהער וועט זיין פארנומען אין די מיד קאונטי וועסטשעסטער דאנערשטאג  

 ָארט:

New Rochelle City Hall 

515 North Ave 

New Rochelle, NY 10801 

6:30 PM 

 PM  6:30ביַי    2022סעפטעמבער    13ווירטועל ּפובליק געהער וועט זיין געהאלטן אויף דינסטאג  

 

צוגעשטעלט אויף אין נומער וועט זיין -אינסטרוקציעס ֿפַאר זיך צו פַארבינדן די בַאגעגעניש און די בַאגעגעניש לינק מיט ַא רופן

 די וועבזייטל ַאלערטינג דעם ציבור צו די ַאּפקַאמינג ציבור בַאמערקונג ציַיט און געהער.

 

מענטשן ווָאס דַארפן ינטערּפריטיישַאן, ַאגזיליערי ַאידס, ַאריַינגערעכנט ָאבער ניט לימיטעד צו ַא צייכן שּפרַאך יבערזעצער,  

( שעה אין שטיַיגן פון די 72ָאדער סּפעציעל הילף אין ציבור כירינגז זָאל מַאכן ַא בקשה אין מינדסטער צוויי און זיבעציק ) 

ָאדער שיקן ַאן  NYS-SANDY (855-697-7263)-1-855    בקשה דורך טעלעפָאן, קָאנטַאקט צו מַאכן אַ געשעעניש.  

E -    בריוו צוinfo@stormrecovery.ny.gov 

 

 וועבזיַיטל און קָאנטַאקט 

 

GOSR  וועט הַאלטן ַא פולשטענדיק וועבזייטל וועגן ַאלע ומגליק ָאּפזוך ַאקטיוויטעטן ַאססיסטעד מיט די געלט. די וועבזייטל

וועט זיין דערהיַינטיקט אין ַא ביַיציַיטיק שטייגער צו פַארטרַאכטנ די מערסט דערהיַינטיקט אינֿפָארמַאציע וועגן די נוצן פון 

ּפַאלַאסיז און ּפרָאוסידזשערז, ווי נייטיק. אין ַא מינימום, דערהיַינטיקונגען וועט זיין געמאכט געלט און ענדערונגען אין 

 כוידעשלעך. 

 

די שטַאט וועט צושטעלן קייפל מעטהָאדס פון קָאמוניקַאציע ַאריַינגערעכנט, ָאבער ניט לימיטעד צו, די עפנטלעך וועבזייטל,  

און רעלע סערוויסעס צו צושטעלן ַאּפליקַאנץ ֿפַאר ָאּפזוך הילף מיט ביַיציַיטיק  TTYאון  פריי נומערן, אימעיל אדרעסן,-ָאּפצָאל

 אינֿפָארמַאציע צו בַאשליסן די סטַאטוס פון זייער ַאּפלַאקיישַאן.
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 /https://stormrecovery.ny.govוועבסייט: 

 info@stormrecovery.ny.govבליצּפָאסט ַאדרעס: 

 212-480-2321 ָאּפצָאל פריי נומער:

TTY :212-480-6062 

 

גיט ינסטרַאקשַאנז אויף טשַאנגינג די   GOSRאין ַאדישַאן צו צושטעלן ַאקסעסַאביליטי ֿפַאר מענטשן מיט דיסַאביליטיז, 

( LEPשּפרַאך סעטטינגס אין פָאלקס וועב ברַאוזערז צו שטיצן מינינגפַאל ַאקסעס דורך לימיטעד ענגליש ּפרָאפיסיענסי ) 

מענטשן אין זייער בילכער שּפרַאך. די אינסטרוקציעס קענען זיין ַאקסעסט אויף יעדער בלַאט פון דעם וועבזייטל און זענען 

 ס שּפרַאך ַאקסעס ּפלַאן.  GOSRאיבערגעזעצט אין קייפל שּפרַאכן לויט 

 
 


