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 2012, 17: דעצעמבער פאר באלדיגע מעלדונג

די פינאנציעלע סערוויסעס דעפארטמענט שטעלט צו אינשורענס הילף ביי ערטער אין נעסאו קאונטי, סטעטן 
 (NASSAU COUNTY, STATEN ISLAND, BROOKLYN ANDאיילענד, ברוקלין און קווינס 

QUEENS) 
  

ענט פארשטייער זענען גרייט צו ענטפערן אינשורענס פראגעסדעפארטמ  

 

 די שטורעם האטליין ווערט אויך באארבעט צו העלפן שטורעם סענדי איבערלעבער
 

, דער סופעראינטענדענט פון פינאנציעלע סערוויסעס, האט  (Benjamin M. Lawsky) בענדזשעמין מ. לאוסקי
לע סערוויסעס דעפארטמענט וועלן זיין ביי לאקאציעס אין נעסאו קאונטי, געמאלדן אז פארשטייער פון די פינאנציע

אייגנטומער מיט -אייגנטומער, רענטער און ביזנעס- סטעטן איילענד, ברוקלין אין קווינס צוצושטעלן הילף פאר היים
 אינשורענס פארבינדעטע טעמעס וואס שטאמען פון שאנדס וואס האריקעין סענדי האט געברענגט.

  
דעפארטמענטס פארשטייער וועלן זיין גרייט זיך צו טרעפן מיט איינוואוינער אין די אגענטורס מאביל קאמאנד די 

 צענטער וואס וועט זיין אוועקגעשטעלט ביי די פאלגנדע פלעצער:
 

 Nassau County - נעסאו קאונטי
 

 Norwich Library, 89 Eastג בייאזייגער נאכמיטא 5אזייגער אינדערפרי ביז  9, פון 20דאנערשטאג, דעצעמבער 
Main St., Oyster Bay. 

 
 Staten Island - סטעטן איילענד

 
 Stop & Shop, 2754 Hylan אזייגער נאכמיטאג ביי 5אזייגער אינדערפרי ביז  9, פון 21פרייטאג, דעצעמבער 

Blvd . 
 

 Brooklyn  - ברוקלין
  

 Seaview Shopping Center, 1847 אזייגער נאכמיטאג ביי 4אזייגער אינדערפרי ביז  9, פון 22, דעצעמבער שבת
Rockaway Parkway, Canarsie . 

 
 Queens  -  קווינס

  
 Beach Channel Drive 11235אזייגער נאכמיטאג ביי 4אזייגער אינדערפרי ביז  9, פון 23, דעצעמבער זונטאג

Rockaway Beach, NY 11694.  
  

ן בירגער זיך פארבינדן מיט זייערע אינשורער אויב קענען זיי דאס נישט טוען דעפארטמענט פארשטייער וועלן העלפ
 אייגנטומערס אינשורענס דעקונג. -אייגנטומערס, רענטערס, און ביזנעס-אליינס און ענטפערן פראגעס איבער היים
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פארטמענטס שטורעם בירגער וועלכע קענען נישט גיין צו די מאביל קאמאנד צענטער ווערן געמוטיגט צו רופן די דע
שטונדן אין טאג, זיבן טאג א וואך. אינשורענס אינפארמאציע איז אויך  24וואס איז אפען  339-1759 (800)האטליין 

  .www.dfs.ny.govדא אויף די דעפארטמענטס וועבזייטל 
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