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 2013, 26 מערץ פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

 געװארן פארלענגערטאיז סיסטענס דעדלײן דיזאסטער א FEMA אז מעלדט) CUOMO( מאוקא גאװערנאר
 

 סיסטענסדיזאסטער א FEMAר פליצירן פאאײנװאױנער פון דרײצן ערקלערטע קאונטיס מעגן א

 2013, 13 אפרילביז  

 

די דעדלײן פאר אײװאױנער װאס  אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( מאאוק. עם ענדרו גאװערנאר

איז סיסטענס א FEMAר ירן פאונטיס זיך צו רעגיסטרערקלערטע קאסטער־דיזאדרײצן ון די װאױנען אין אײנע פ

 . 2013, 29 מערץ.  די פאריגע דעדלײן איז געװען 2013, 13 אפרילרן ביז פארלענגערט געװא

 

רע פאמיליעס קען ארײנרעכענען געלט פאר רענטאל הילף, ער יחידים און זײפא דיזאסטער אסיסטענספעדעראלע 

 נדערע ערנסטע דיזאסטער־פארבונדעטעהײם פארריכטונגען, פערזענליכע אײגנטום פארלוסטן און א נױטיגע

 צור אין די פאלגנדע קאונטיס זענען בארעכטיגט אײװאױנעס זענען נישט געדעקט דורך אינשורענס.  ברױכן װאגע

 ראקלענד), Richmond( ריטשמאנד, יארק ניו), Nassau( נאסאו), Kings( קינגס), Bronx( בראנקססיסטענס׃ א

)Rockland,( װעסטשעסטער )Westchester ,(סאפאלק )Suffolk ,(קװינס )Queens ,(ארענדזש )Orange ,(פאטנעם 

)Putnam,(סאליװען )Sullivan (אולסטער און )Ulster.( 

 

א סאך ניו  , זענעןהאט פאסירט )Sandyסענדי (ערשטורעם חדשים זינט סופ זעקסװעט אין קורצן זײן עס בשעת "

וטריט צו דיזאסטער בן צנאכאלץ אין נױט און מוזן הא )Sandyהאריקעין סענדי (דורך  עקטירטאפרקערס יא

.  "די געזאגט) Cuomo( קאומא גאװערנארהאט יס," רעסורסן כדי זײ צו העלפן זיך שטעלן אױף די פ אסיסטענס און

הילף כדי זײ זאלן קענען  קריגןענע אײנװאױנער מער צײט צו װעט געבן געטראפ FEMAון דאזיגע פארלענגערונג פ

 משנעלסטן. "ן װי אױעבזיך צוריק אױפ

 

זיך טעגיגע פארלענגערונג פאר יחידים און ביזנעסער -14טעיט'ס פארלאנג האט אױך ארײנגערעכנט א דער ס

מיט נידעריגערע  ר הלװאות) פאSmall Business Administrationציע (די קלײנע ביזנעס אדמיניסטרא ן צוגעבואײנצ

 אינטערעסט. 

 

אדער דורך סמארטפאון אדער ] www.disasterassistance.gov ]2נלײן אױף רירן איחידים קענען זיך רעגיסט

 .m.fema.govבלעט אױף טא

 

אדער  Relay 7-1-1ס ניצן אפליקאנטן װא.  800-462-7585 (TTY)דער א 800-621-3362ן אפליקאנטן מעגן אױך רופ

 7טעלעפאן נומערן אפערירן צװישן  ערײטאל־פ די.  800-621-3362ן מעגן רופ) VRSרילעי סערװיסעס ( װידעא

 ונג. דװײטערדיגע מעל בײנאכט, זיבן טעג א װאך ביז א 1אינדערפרי ביז 
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.  (TTY 800-877-8339) 800-659-2955נומער איז  ערסטומער סערװיס צענטער טאל־פרײדיזאסטער קא SBAדער 

זוכן אדער דורך בא] DisasterCustomerService@sba.gov ]3ו ן אימעיל צקען אױך קריגן הילף דורך שיקן א מען

www.sba.gov. 

 

ן אױף׃ אפליקאציע אנלײן קען מען טרעפ SBAן אן אײנפאכער און שנעלער אופן אױסצופילן א

https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. 

 

FEMA  אוןSBA ר רעקאװערי צענטער.  כדי דיזאסטע דןגעס אין יעפארטרעטער זענען עװעילעבל צו ענטפערן פרא

ר אױף יטאקעדיזאסטער רעקאװערי צענטער, באניצט זיך מיט דעם לא טןנסנא עםצו טרעפן ד

centers-recovery-www.FEMA.gov/disaster ]6[ון, גײט צו , אדער, מיט א טאבלעט אדער סמארטפא

m.fema.gov. 

 

יל, אױב איר װאױנט אין סטעטן .  צום בײשפ(4FEMA) 43362וד צו " און אײער זיפ קאDRCאיר מעגט אױך טעקסטן "

 . (TTY 800-462-7585) 800-621-3362ט .  אדער רופDRC 10301לט איר טעקסטן׃ ), זאStaten Islandאײלענד (
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