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  2012, 18נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

 
צו סטעיט דיזאסטער צענטערס אין  קאבינעט מעמבערסרױס שיקט א) CUOMO( קואמא גאװערנאר

 )SANDYהאריקעין סענדי (עקטירט דורך קאמיוניטיס אפ
 

ער צענטערס צו העלפן ניו יארקערס מיט אינשורענס, האוזינג און סטקאמישאנערס װעלן זײן אין דיזא
 װערי געברױכןאנדערע רעקא

 
גענטורן פון סטעיט אקאמישאנערס אז  געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. מ ענדרו גאװערנאר

ריקעין סענדי האון טראפן פמיוניטיס שװער געגעפינען אין קאװעלכע װעלן זיך װעלן זײן אין דיזאסטער צענטערס 
)Sandy(צו העלפן ניו יארקערס מיט ן די צענטערס 'ס קאבינעט װעלן סטעפגאװערנארון דעם .  די מעמבערס פ

 .רעקאװערי געברױכןאון  רעבילדינגאינשורענס, האוזינג און אנדערע 
 

 רס זײן בײ די פאלגנדע לאקאלן׃ װעלן קאבינעט מעמבע ,19מאנטאג, נאװעמבער אום 
 

 )UNASSAU COUNTYU(ונטי נאסאו קא
 

Merrick Jewish Center 
225 Fox Boulevard 

Merrick, NY  
 אפן טעגליך

 נאכמיטאג 5 –צופרי  9ארבעט שעהן׃ 
ליזם און ), קאמישאנער, אפיס פון אלקאהאArlene Gonzalez-Sanchez( נטשעסארלין גאנזאלעס סא

 1 –צופרי  Office of Alcoholism and Substance Abuse Services:( 11סערװיסעס ( יךורנץ מיסבסובסטא
 נאכמיטאג

 
Uונטי ראקלענד קא)ROCKLAND COUNTY(U 

 
Piermont Village Hall 
478 Piermont Avenue 

Piermont, NY 10968 
 אפן טעגליך

 נאכמיטאג 5 –צופרי  9ארבעט שעהן׃ 
), פרעזידענט און טשיף עקזעקיוטיװ אפיסער, ניו יארק פאוער אױטאריטעט Gil Quiniones( קװיניאנעסדזשיל 
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)New York Power Authority נאכמיטאג 1 –צופרי  11)׃ 
 

U קאונטיװעסטשעסטער )UWESTCHESTER COUNTY( 
 

Peekskill Town Hall  
840 Main Street 

Peekskill, NY 10566 
 פרײטאג –אפן מאנטאג 

 נאכמיטאג 5 – צופרי 9ארבעט שעהן׃ 
), אמטירנדע קאמישאנער, אפיס פון צײטװײליגע און דיסעביליטי הילף Elizabeth Berlinעליזאבעט בערלין (

)Office of Temporary and Disability Assistance( :11  נאכמיטאג 1 –צופרי 
 

Uנקס (בראBRONX(U 
 

Hutch Metro Center 
1200 Waters Place, Room M116 

Bronx, New York 10461 
 אפן טעגליך

 נאכמיטאג 5 –צופרי  9ארבעט שעהן׃ 
צופרי  Department of Labor :(11), קאמישאנער, דעפארטמענט פון לעיבאר (Peter Riveraפיטער ריװערא (

 נאכמיטאג 1 –
 

U) ברוקליןBROOKLYN(U 
 

Fillmore Real-Estate Office  
2990 Avenue U  

Brooklyn, N.Y. 11229 
 שבת –אפן מאנטאג 

 נאכמיטאג 5 –צופרי  10ארבעט שעהן׃ 
ון , דארמיטארי אױטאריטעט פפרעזידענט און טשיף עקזעקיוטיװ אפיסער ),Paul Williamsמס (װיליאל ָאפ

NYS )Dormitory Authority of NYS :(12 נאכמיטאג 2 – נאכמיטאג 
 

Kingsborough Community College 
2001 Oriental Boulevard, Terrace Room V219 

Brooklyn, NY 11235-2398 
 פרײטאג –אפן מאנטאג 

 נאכמיטאג 5 –צופרי  9ארבעט שעהן׃ 
 נאכמיטאג 3 –נאכמיטאג  1: ), סעקרעטערי אװ סטעיטCesar Peralesפעראלעס (ר סיזא

 
Uנהעטן (מאMANHATTAN(U 

 
Chinatown Partnership 
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60 St. James Place (between James & Oliver Streets) 
New York, NY 10038 

 שבת –אפן מאנטאג 
 נאכמיטאג 5 –צופרי  9ארבעט שעהן׃ 

 ), סופערינטענדענט, דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעסBenjamin Lawskyבענדזשאמין לאוסקי (
)Department of Financial Services( :11  נאכמיטאג 1 –צופרי 
 

U) קװינסQUEENS(U 
 

St. Frances de Sales Parish  
129-16 Rockaway Beach Blvd.  

Belle Harbor, NY 11694 
 אפן טעגליך

 נאכמיטאג 6 –צופרי  9ארבעט שעהן׃ 
 Office of( מיליע סערװיסעס), קאמישאנער, אפיס פון קינדער און פאGladys Carrion( ןיס קעריאגלעד

Children and Family Services( טאגנאכמי 3 –נאכמיטאג  1׃ 
 

St. Helen’s Church 
57-10 83rd Street 

Howard Beach, NY 11414 
 אפן טעגליך

 בײנאכט 8 –צופרי  8:30ארבעט שעהן׃ 
 Homes and Communityונג (אמישאנער, הײמען און קאמיוניטי באנײקא), Darryl Townsדעריל טאונס (

Renewal :(12  נאכמיטאג 2 –נאכמיטאג 
 

U) סטעטן אײלענדISLANDSTATEN (U 
 

Staten Island Chamber of Commerce 
130 Bay Street 

Staten Island, NY 
 פרײטאג –אפן מאנטאג 

 נאכמיטאג 5 –צופרי  9ארבעט שעהן׃ 
 Department of), קאמישאנער, דעפארטמענט פון טראנספארטאציע (Joan McDonaldדזשאון מאקדאנעלד (

Transportation( :1  אגנאכמיט 3 –נאכמיטאג 
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