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 2013 ,27 ָאקטָאבער :ּתיּכף ַארויסצולָאזן

 

 לָאנג־אַײלַאנד אין און ניו־יָארק שטָאט דער אין ַארויס שיקט GOVERNOR CUOMO קוָאמאָ  גובערנַאטָאר
NEW YORK CITY AND LONG ISLAND  ַניו־יָארקער געבן צו ּכדי, הויּפטקווַארטיר בַאוועגלעכע א 

 הילף ווַײטערדיקע

 היּפָאטעקן ֿפַארגרינגערן, ֿפַארזיכערונג־ּתֿביעות וועגן DFS בַאדינונג ֿפינַאנציעלער ֿפון ָאּפטייל דעם מצד הילף
 הויּפטקווַארטיר בַאוועגלעכער דער ֿפון וויזיטן די בשעת ווָאך קומעדיקע קריגן מען קען ענינים ַאנדערע און

 ֿפינַאנציעלער ֿפון ָאּפטייל ֿפונעם נויטֿפַאל־ליניע םדע ָאנקלינגען אויך קענען געשעֿפטן און משּפחות געטרָאֿפענע
  1־800־339־1759 נומער אויֿפן DFS בַאדינונג

 

 קוָאמאָ . מ ענדריו גובערנַאטָאר שיקט, Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם זינטן יָאר אַ  ווערן בַאלד וועט'ס
Governor Andrew M. Cuomo קווַארטירהויּפט בַאוועגלעכע די ַארויס Mobile Command Center (MCC) 

 ווַײטערדיקע געבן צו ּכדי Department of Financial Services (DFS) בַאדינונג ֿפינַאנציעלער ֿפון ָאּפטייל ֿפונעם
 ֿפונעם ֿפָארשטייערס וועלן ווָאך קומעדיקע. שטורעם ֿפונעם געטרָאֿפענע געשעֿפטן און הַײזער ֿפון בַאלעבַאטים הילף

, ֿפַארזיכערונג־ּתֿביעות מיט שַײכות אין העלֿפן צו לָאנג־אַײלַאנד אין און ניו־יָארק שטָאט דער אין קומען ָאּפטייל
  .ענינים ַאנדערע און היּפָאטעקן ֿפַארגרינגערן

 סך אַ  מיר הָאבן Superstorm Sandy סענדי סוּפערשטורעם ָאנגעמַאכט הָאט'ס ווָאס חורבן שרעקלעכן זינטן„
 מיר. „Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר געזָאגט הָאט", ַארבעט סך אַ  נָאך אונדז בלַײבט'ס ָאבער, ויֿפגעטָאןא

 צוליב לעבנס זייערע און הַײזער זייערע ֿפַארריכטן נָאך דַארֿפן ווָאס ניו־יָארקער די הַאנט אַ  אויסשטרעקן ווַײטער וועלן
 די הילף געבן ווַײטער וועט New York State ניו־יָארק שטַאט דער. געטרָאֿפן זיי טהָא ווָאס אומגליק נַאטירלעכן דעם

  ".זיך צו קומען שוין וועלן ַאלע ביז געשעֿפטן און משּפחות געטרָאֿפענע

 Superintendent בַאדינונג ֿפינַאנציעלער איבער אויֿפּפַאסער דער, Benjamin M. Lawsky לָאוסקי. מ בענדזשַאמין
of Financial Services ,סענדי סוּפערשטורעם מיטן שַײכות אין ֿפַארזיכערונג־ּתֿביעות סך אַ  כָאטש, „געזָאגט הָאט 

Superstorm Sandy שווערסטע סַאמע די מָאל ָאֿפט ֿפַארבליבענע די זענען, ֿפַארענטֿפערט שוין מען הָאט .
 דירעקט העלֿפן צו ּכדי ַאלץ טָאן ווַײטער זָאלן מיר, ַארויס אונדז שיקט Governor Cuomo קוָאמאָ  גובערנַאטָאר
 ".שטורעם נָאכן זיך צו נָאך קומען ווָאס געשעֿפטן און הַײזער ֿפון בַאלעבַאטים ניו־יָארקער

 ןאי אַײנוווינערס מיט טרעֿפן צו זיך ָארט אויֿפן זַײן וועלן DFS בַאדינונג ֿפינַאנציעלער ֿפון ָאּפטייל ֿפונעם ֿפָארשטייערס
 זיך וועט ווָאס, Department’s Mobile Command Center ָאּפטייל ֿפונעם הויּפטקווַארטיר בַאוועגלעכער דער

 :מ"נ 5:00 און פֿ "אד 9:00 צווישן ערטער ווַײטערדיקע די אויף געֿפינען

 
  ָאקטָאבער סטן28 דעם מָאנטיק

  סילער־ֿפונדַאציע דער ֿפון הילֿפצענטער

  רהַײלַאן־בולווַא 2145

 י"נ, סטעטן־אַײלַאנד
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  ָאקטָאבער סטן29 דעם דינסטיק

  געריטסען־ביטש ֿפון ביבליָאטעק

  געריטסען־עוועניו 2808

 י"נ, ברוקלין

  ָאקטָאבער סטן30 דעם מיטווָאך

  הַאוַארד־ביטש ֿפון ביבליָאטעק

  עוועניו סטע156 92־06

 י"נ, הַאוַארד־ביטש

  ָאקטָאבער סטן31 דעם דָאנערשטיק

  ֿפריּפָארט ֿפון בליָאטעקָאנדענק־בי

  מעריק־וועג וועסט 144

 י"נ, ֿפריּפָארט

  נָאוועמבער טן1דעם ֿפרַײטיק

  לינדענהערסט ֿפון ָאנדענק־ביבליָאטעק

  לי־עוועניו 1

 י"נ, לינדענהערסט

  נָאוועמבער טן2 דעם שבת

  נוצרי ֿפונעם קלויסטער ָארטיקער

  סענטרַאל־עוועניו 1414

 י"נ, ֿפַאר־רַאקַאוויי

  
 DFS ָאּפטייל ֿפונעם אומגליק־ליניע דער אויף הילף נָאך ָאנצוקלינגען אויך מען בעט געשעֿפטן און משּפחות געטרָאֿפענע

Disaster Hotline מ"נ 4:30 ביז פֿ "אד 8:30 ֿפון ֿפרַײטיק ביז מָאנטיק ֿפון, 1־800־339־1759 אויף. 

 ֿפַארזיכערונג־ּתֿביעות 500,000 ערך ַאן די ֿפון ּפרָאצענט 98 עראיב ֿפַארענטֿפערט שוין מען הָאט 2013 ָאקטָאבער ביז
 הָאט בַאצָאלט — ֿפַארֿפלייצונג קיין ֿפון נישט זיך נעמען ווָאס, Sandy סענדי ֿפון געטרָאֿפענע געגנטן ניו־יָארקער די אין
 DFS ָאּפטייל דער. שווערסטע די ָאֿפט ענעןז, ָאבער, ּתֿביעות ֿפַארענטֿפערטע נישט נָאך די. דָאלַאר ביליָאן 5 איבער מען
 ָאּפטייל דער הָאט דעם חוץ. ֿפַארזיכערונג־ֿפירמע זייער מיט ֿפַארהַאנדלען בַײם ניו־יָארקער געטרָאֿפענע העלֿפן קען

DFS טרָאֿפענעגע געשעֿפטן און הַײזער ֿפון בַאלעבַאטים ֿפַאר ֿפַארמיטל־ּפרָאצעדור ֿפרַײוויליקע אַ  אַײנגעשטעלט אויך 
 ווָאס ָאדער ֿפַארזיכערונג דער ֿפון בַאקומען הָאבן זיי ווָאס סומע דער מיט צוֿפרידן נישט זענען ווָאס Sandy סענדי ֿפון
 ווָאס שָאדן דעם ַאז, הַײזער ֿפון בַאלעבַאטים, ָאבער, ווָארנט מע. ּתֿביעה די ָאּפגעזָאגט בּכלל זיי הָאט ֿפַארזיכערונג די
 מלוכישע אַ  איז דָאס ווָאס, ֿפַארֿפלייצונג־ֿפַארזיכערונג דורך מען קָאמּפענסירט ֿפַארֿפלייצונג אַ  געמַאכטָאנ הָאט'ס

  הדרכה און עצות ניו־יָארקער געבן קענען DFS ָאּפטייל ֿפונעם ֿפָארשטייערס .FEMA" ֿפעמאַ „ ֿפון ּפרָאגרַאם
 .ֿפַארֿפלייצונג־ֿפַארזיכערונג מלוכישער דער מיט ֿפַארבינדונג אין זיך שטעלן בַײם

  ווען בֿפרט. היּפָאטעקן זייערע מיט שַײכות אין הַײזער ֿפון בַאלעבַאטים געטרָאֿפענע העלֿפן אויך קען DFS ָאּפטייל דער
 יטגי ָאּפלייג דער און, היּפָאטעק די צָאלן דָאס ָאּפצולייגן רשות מלווה ֿפונעם בַאקומען משּפחה אַ  הָאט שטורעם נָאכן
, בעל־הלוואה ָאדער בַאנק זייער מיט ֿפַארהַאנדלען בַײם בַאלעבַאטים העלֿפן קען DFS ָאּפטייל דער. אויס איצט

  .היּפָאטעק די בַײטן מיטן שַײכות אין ַארַײנגערעכנט

 ֿפַארבינדונג אין שטעלן זיך קענען דורכקומען נישט בַאנק דער מיט קענען ווָאס געשעֿפטן ָאדער הַײזער ֿפון בַאלעבַאטים
: וועבזַײטל אויֿפן ָאדער 1־800־342־3736 טעלעֿפָאן אויֿפן DFS ָאּפטייל מיטן

http://www.dfs.ny.gov/.consumer/fileacomplaint.htm. 

 אַ  אויף זיך צוצוגרייטן עצות וויכטיקסטע 50 די„ רשימה אַ  ַארויסגעלָאזט אויך DFS ָאּפטייל דער הָאט דעם חוץ
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http://www.dfs.ny.gov/consumer/alert_top50_storm_preparedness.htm  וועבזַײטל ןאויֿפ" שטורעם
  ..צוקונֿפט דער אין שטורעמס אויף צוגרייטן בעסער זיך זָאלן ניו־יָארקער ּכדי
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