אויף תיכף ארויסצוגעבן9/9/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול און  FEMAאנאנסירן דאס עפענען פון דיזעסטער ערהוילונג צענטערס
ערטער וועלן אנבאטן הילף פאר ניו יארקערס באטראפן דורך איבערבלייבענישן פון האריקעין
׳איידע׳ וועלכע זענען בארעכטיגט פאר אינדיווידיועלע הילף פראגראם
גאווערנער קעטי האקול און דער פעדעראלער עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטור האבן היינט
אנאנסירט דאס עפענען פון עטליכע דיזעסטער ערהוילונג צענטערס וועלכע וועלן גיבן אינפארמאציע און
הילף פאר ניו יארקערס וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך די שטורעמעס און פלייצונגען
אנגעברענגט דורך די איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳ .ערהוילונג ספעציאליסטן פון  FEMAאון
דער יו-עס קלענערע ביזנעס אדמיניסטראציע וועלן זיין גרייט צו ענטפערן פראגעס און צושטעלן
אינפארמאציע אויף די סארטן פעדעראלע הילף פארהאן פאר היים אייגנטימער ,דינגער און ביזנעס
אייגנטימער אלס רעזולטאט פון די גרויסע דיזעסטער דעקלעראציעס וועלכע שטאמען פון די האריקעין.
די באראס פון דער בראנקס ,קווינס ,קינגס ,ריטשמאנד ,און וועסטשעסטער קאונטי זענען דעזיגנירט
געווארן פאר אינדיווידיועלע הילף אונטער דער גרויסער דיזעסטער דעקלעראציע פאר די
איבערבלייבענישן פון האריקעין ׳איידע׳.
״ניו יארקערס וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך פאריגע וואכיגע חורבנות-ברענגנדע פארפלייצונגען
קענען איצט באקומען אין-פערסאן ,איינס-אויף-איינס הילף מיט פראפעסיאנעלן אויסגעריכטעט צו העלפן
אין דער ערהוילונג פראצעס,״ האט גאווערנער האקול געזאגט .איך דאנק אונזערע מיטארבעטער אין
דער פעדעראלער רעגירונג פאר ארבעטן שנעל צו אוועקשטעלן די נויטיגע איינריכטונגען אין דער צייט
וואס מיר זעצן פאר ווייטער צו זען עס זאל אנקומען פאר ניו יארקערס די הילף וואס זיי דארפן.״
די פאלגענדע דיזעסטער ערהוילונג צענטערס וועלן זיין אפן פון  8אינדערפרי ביז  7נאכמיטאג ביז
ווייטערדיגע מודעות:
Medgar Evers College - 231 Crown Street, Brooklyn, NY 11225
Queens College, Student Union - 152-45 Melbourne Ave, Flushing, NY 11367
Hostos Community College - 450 Grand Concourse, E. Building C, Bronx, NY 10451
Grinton I. Will Library - 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710
Mamaroneck Village Court Clerk - 169 Mount Pleasant Ave, Mamaroneck, NY 10543
College of Staten Island, Gymnasium Building R1 - 2800 Victory Blvd., Staten Island,
NY 10314

די לאקאציעס אין יאנקערס ,מעמעראנעק ,און סטעטען איילענד וועלן אפערירן אין מאביל צענטערס
בעפאר זיך אריינציען אין זייערע באשטימטע לאקאציעס .נאך  DRCערטער וועלן ווערן אנאנסירט ביי א
שפעטערדיגע דאטום.
באטראפענע  NYCאיינוואוינער קענען אויך רופן  311אדער באזוכן  NYC.gov/IDAפאר צוטריט צו
פארהאנענע שטאט סערוויסעס.
סטעיט אגענטור פערסאנאל וועלן זיין סטאנציאנירט אינערהאלב די DRC׳ס צו באהעפטן באטראפענע
איינוואוינער מיט סטעיט פראגראמען אדער סערוויסעס וועלכע קענען זיין צו באקומען זיי צו העלפן אין
זייער ערהוילונג.
איבערלעבער מיט אינטערנעט אדער טעלעפאן סערוויס קענען זיך רעגיסטרירן מיט  FEMAניצנדיג דער
 FEMAעפ ,אנליין ביי  www.disasterassistance.govאדער דורך רופן  .800-621-3362מענטשן
וועלכע האבן א רעדן אדער הערן דיסאביליטי און ניצן  TTYזאלן רופן  800-462-7585דירעקט .די
וועלכע ניצן  711אדער ווידעאו רילעי סערוויס קענען רופן  .800-621-3362די טאל-פרי נומערן אפערירן
פון  7אינדערפרי ביז  11ביינאכט (לאקאלע צייט) זיבן טעג א וואך ביז ווייטערדיגע מודעות.
אפערעיטערס זענען מולטי-שפראך רעדענד און די וועלכע ניצן א רילעי סערוויס ווי א ווידעאו-פאן,
אינאקעפשען ,אדער קעפ-טעל זאלן אפדעיט׳ען  FEMAמיט זייערע ספעציפישע נומערן צוגעטיילט צו
דער סערוויס .אויב איר דארפט צושטעלונגען פאר שפראך אדער א דיסאביליטי ,לאזט וויסן דעם
אפערעיטער.
מיט איצטיגע באהעפטונג פראבלעמען ,טוט דער ערהוילונג צענטער אויך אנבאטן א פלאץ פאר
איבערלעבער זיך צו רעגיסטרירן פאר הילף אין אנוועזנהייט און באקומען איינס-אויף-איינס הילף פון
ערהוילונג ספעציאליסטן.
פאר נאך אנליין רעסורסן ,ווי אויך צו דאונלאד׳ען  FEMAבוכלעך און אנדערע הילף ,באזוכט
 www.disasterassistance.govאון דרוקט ״אינפארמאציע.״
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