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 2012, 12דעצעמבער  פאר זאפארטיגע ארױסגעבונג׃

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

  ) און ניו יארק סיטי באראסSUFFOLK COUNTY(), סאפאלק קאונטי NASSAU COUNTYונטי (נאסאו קא

 

 דעפארטמענט פארטרעטערס זענען עװעילעבל צו ענטפערן אינשורענס פראגעס

 

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

 

סערװיסעס, האט געמאלדן ), סופערינטענדענט פון פינאנציעלע Benjamin M. Lawskyבענדזשאמין עם. לאוסקי (

נאסאו לאקאלן אין  זעקסאז פארטרעטערס פון דעם דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס װעלן זײן אין 

ניו יארק סיטי כדי אנצובאטן הילף פאר הײם ) און Suffolk County), סאפאלק קאונטי (Nassau Countyקאונטי (

יט אינשורענס אישוס װאס שטאמען פון די שאדענעס אײגנטימערס, רענטערס און ביזנעס אײגנטימערס מ

 ).Sandyאנגעמאכט דורך שטורעם סענדי (

 

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 Countyקאונטי (נאסאו 

 

 לײברערי פארמינגדעיל פאבליקנאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9, פון 13דאנערשטאג, דעצעמבער 

)Farmingdale Public Library ,(116 Merritts Rd.  פארמינגדעיל.אין 

 

 )Brooklynברוקלין (

 

עד בעי , שיפסה.Emmons Ave 3047נאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9, פון 14פרײטאג, דעצעמבער 

)Sheepshead Bay.( 

 

 )Queensקװינס (

 

-Cנאכמיטאג אין סי־טאון/ראקאװעי ביטש שאפינג צענטער ( 4אינדערפרי ביז  9, פון 15שבת, דעצעמבער 

Town/Rockaway Beach Shopping Center,(8715 Rockaway Beach Blvd. 

 



 

Yiddish 

 )Nassau Countyנאסאו קאונטי (

 

לארענס , Brach's Five Towns ,11 Lawrence Laneנאכמיטאג אין  4אינדערפרי ביז  9, פון 16צעמבער זונטאג, דע

)Lawrence.( 

 

 )Staten Islandסטעטן אײלענד (

 

 Stop & Shop, Great Kills/Eltingville ,4343נאכמיטאג אין  5אינדערפרי ביז  9, פון 17מאנטאג, דעצעמבער 

Amboy Blvd. 

 

 )ensQueקװינס (

 

), Waldbaum’s Grocery( סעריגרא נאכמיטאג אין װאלדבאומ'ס 5אינדערפרי ביז  9, פון 18דינסטאג, דעצעמבער 

 ).Jamaica, דזשאמײקא Howard Beach( ,15601 Cross Bay Blvd.)( טשרד ביהאװא

 

אױב האבן זײ די פארטרעטערס פון דעם דעפארטמענט װעלן העלפן בירגערס קאנטאקטירן זײערע אינשורערס, 

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

  רענטערס און ביזנעס אײגנטימערס.  

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

שעה א טאג, זיבן טעג א װאך.  אינשורענס  24װאס איז אפן  339-1759 (800)שטורעם האטלײן אױף 

 .www.dfs.ny.govאינפארמאציע איז אױך עװעילעבל אױף דעם דעפארטמענט'ס װעבסײט, 
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