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 2012, 23נאװעמבער  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס טוט אנבאטן אינשורענס הילף אין פיר לאנג אײלענד 
)LONG ISLANDלאקאלן ( 

אין נאסאו  לאקאלןאין ענען עװעילעבל צו ענטפערן אינשורענס פראגעס דעפארטמענט פארטרעטערס ז
)Nassau) און סאפאלק (Suffolkקאונטיס ( 

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

 
ס, האט געמאלדן ), סופערינטענדענט פון פינאנציעלע סערװיסעBenjamin M. Lawskyבענדזשאמין עם. לאוסקי (

אז פארטרעטערס פון דעם דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס װעלן זײן אין פיר לאקאלן אױף לאנג אײלענד 
)Long Island כדי אנצובאטן הילף פאר הײם אײגנטימערס, רענטערס און ביזנעס אײגנטימערס מיט אינשורענס (

 ).Sandyורעם סענדי (אישוס װאס שטאמען פון די שאדענעס אנגעמאכט דורך שט
 

די פארטרעטערס פון דעם דעפארטמענט װעלן זײן עװעילעבל זיך צו טרעפן מיט אײנװאױנער אינעװײניג די 
 אגענטור'ס מאבײל קאמענד צענטער, װעלכער װעט זיך געפינען אין די דאזיגע לאקאלן׃

 
 )Nassau Countyנאסאו קאונטי (

 
 Freeport Recreation Center, 130 E. Merrickנאכמיטאג אין 4ז אינדערפרי בי 10 פון ,24שבת, נאװעמבער 

Road, Freeport. 
 

 Bellmore Public Library, 2288 Bedford Avenue נאכמיטאג אין 5בײטאג ביז  12 פון ,25זונטאג, נאװעמבער 
(South of Sunrise Highway), Bellmore. 

 
 )Suffolk Countyסאפאלק קאונטי (

 
 .Islip Town Hall Annex, 401 Main Street, Islipנאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9 פון ,26עמבער מאנטאג, נאװ

 
 )Nassau Countyנאסאו קאונטי (

 
 Levittown Mews Shopping Center, 3335 נאכמיטאג אין 5ביז  אינדערפרי 9 פון ,27טאג, נאװעמבער דינס

Hempstead Turnpike, Levittown. 
 



Yiddish 

ארטרעטערס פון דעם דעפארטמענט װעלן העלפן בירגערס קאנטאקטירן זײערע אינשורערס, אױב האבן זײ די פ
נישט געקענט זעלבסט דאס צו טאן, און ענטפערן פראגעס איבער אינשורענס דעקונג פאר הײם אײגנטימערס, 

 רענטערס און ביזנעס אײגנטימערס.  

צום מאבײל קאמענד צענטער צו רופן דעם דעפארטמענט'ס  מען מוטיגט יענע בירגערס װאס קענען נישט גײן
שעה א טאג, זיבן טעג א װאך.  אינשורענס אינפארמאציע איז אױך  24 339-1759 (800)שטורעם האטלײן אױף 

 .www.dfs.ny.govעװעילעבל אױף דעם דעפארטמענט'ס װעבסײט, 
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