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 2013, 4 יאנואר רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 

ברוקלין דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס טוט אנבאטן אינשורענס הילף אין לאקאלן אין 

)BROOKLYN) סטעטן אײלענד ,(STATEN ISLAND ,(נאסאו קא) ונטיNASSAU COUNTY( סאפאלק  און

 ) SUFFOLK COUNTYקאונטי (

 

 דעפארטמענט פארטרעטערס זענען עװעילעבל צו ענטפערן אינשורענס פראגעס

 

 )Sandyשטורעם האטלײן װערט אױך געסטעפט צו העלפן קרבנות פון שטורעם סענדי (

 

טענדענט פון פינאנציעלע סערװיסעס, האט געמאלדן ), סופערינBenjamin M. Lawskyבענדזשאמין עם. לאוסקי (

ברוקלין ן זײן אין לאקאלן אין נציעלע סערװיסעס װעלדעפארטמענט פון פינאון דעם ארטרעטערס פז פא

)Brooklyn) סטעטן אײלענד ,(Staten Island ,() נאסאו קאונטיNassau County) סאפאלק קאונטי ,(Suffolk 

County(  מיט אינשורענס אישוס װאס  ס, רענטערס און ביזנעס אײגנטימערסגנטימעראײכדי צו העלפן הײם

 .)Sandy( סענדיאנגעמאכט דורך שטורעם  שאדענעסדי שטאמען פון 

 

װעלן זײן עװעילעבל זיך צו טרעפן מיט אײנװאױנער אינעװײניג די  רטמענטדעפאון דעם ארטרעטערס פפדי 

 זיך געפינען אין די דאזיגע לאקאלן׃אגענטור'ס מאבײל קאמענד צענטער, װעלכער װעט 

 

 )Brooklynברוקלין (

 

 .Jamaica Bay Home Depot ,5700 Avenue Uנאכמיטאג אין  4אינדערפרי ביז  9, פון 5שבת, יאנואר 

 

 )Staten Islandסטעטן אײלענד (

 

 .Prince’s Bay Waldbaum’s ,6400 Amboy Rdנאכמיטאג אין  4אינדערפרי ביז  9, פון 6זונטאג, יאנואר 

 

 )Nassau Countyנאסאו קאונטי (

 

, Waldbaum’s Plaza Parking Lot ,85 East Park Aveנאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9, פון 7מאנטאג, יאנואר 

 ).Long Beachלאנג ביטש (

 



 

Yiddish 

 )Brooklynברוקלין (

 

 ,Bergen Beach/Mill Basin Shopping Centerנאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9, פון 8דינסטאג, יאנואר 

6620 Avenue U. 

 

 .Coney Island, MCU- Parking Lot ,1904 Surf Aveנאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9, פון 9מיטװאך, יאנואר 

 

 )Suffolk Countyסאפאלק קאונטי (

 

 ,Amityville/Lindenhurst Home Depotנאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9, פון 10דאנערשטאג, יאנואר 

1101 Sunrise Highway, Copiague. 

 

 )Staten Islandסטעטן אײלענד (

 

 ,Stop & Shop, Great Kills/Eltingvilleנאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9, פון 11פרײטאג, יאנואר 

4343 Amboy Rd. 

 

נשורערס, אױב האבן זײ װעלן העלפן בירגערס קאנטאקטירן זײערע אי רטמענטדעפאון דעם ארטרעטערס פפדי 

, סאײגנטימערנישט געקענט זעלבסט דאס צו טאן, און ענטפערן פראגעס איבער אינשורענס דעקונג פאר הײם 

 ס.  רענטערס און ביזנעס אײגנטימער

 

'ס רטמענטמען מוטיגט יענע בירגערס װאס קענען נישט גײן צום מאבײל קאמענד צענטער צו רופן דעם דעפא

.  אינשורענס בײנאכט 8אינדערפרי ביז  8פון װאס איז געסטעפט טעגליך  339-1759 (800)ף שטורעם האטלײן אױ

 .www.dfs.ny.gov'ס װעבסײט, רטמענטאינפארמאציע איז אױך עװעילעבל אױף דעם דעפא
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