
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/14/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט דריי אוטריטש צענטערס איצט אפן אין רענעסעלער, אטסעגא, און  
ניאגארא קאונטיס נאכפאלגנדיג קלענערע ביזנעס אדמיניסטראציע באשטעטיגונג פון פיזישע  

 דיזעסטער דעקלעראציע פאר יולי וועטער אינצידענטן 
  

קאונטיס קענען   18פראפיטס אין -יגנטימער, און נאןבאטראפענע ביזנעסער, איינוואוינער, ביזנעס אי
 אינטערעסט דיזעסטער לָאונס צו העלפן דער ערהוילונג  - איצט זיך ווענדן פאר מינימאלע

  
, צו  24דיזעסטער לָאון אוטריטש צענטערס איצט אפן ביז ענדע פרייטאג, סעפטעמבער  SBAדריי 

   שטיצן ניו יארקערס
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס באוויליגן פון פיזישע דיזעסטער דעקלעראציע פאר  
קלענערע ביזנעס    רענעסעלער, אטסעגא, און ניאגארא קאונטיס נאכפאלגנדיג א פארלאנג פון דער

. דער דעקלעראציע איז פארבינדן מיט דריי באזונדערע שווערע  1אדמיניסטראציע אום סעפטעמבער 
וועטער אינצידענטן שפעט אין יולי וועלכס האט אנגעברענגט שאדנס צו וואוינונגען און ביזנעסער  

כט פאר באשטימט הויפטזעכליך אין רענעסעלער, אטסעגא, און ניאגארא קאונטיס. דאס ערמעגלי
בארעכטיגטע ניו יארקערס אין די דריי קאונטיס און זייערע דערנעבנדע קאונטיס זיך צו ווענדן פאר  

אינטערעסט לָאונס צו העלפן דאס איבערבויען און זיך ערהוילן. גאווערנער האקול דערמוטיגט -מינימאלע
צו באזוכן די נייע סערוויס צענטערס  פערסאן הילף -איינס, אין-אויף-ניו יארקערס וועלכע זוכן איינס

 . SBAאוועקגעשטעלט דורך דער 
  
א דאנק די קלענערע ביזנעס אדמיניסטראציע וועלן ניו יארקערס אפעקטירט דורך די שווערע  "

פלָאד אינצידענטן וואס מיר האבן דורכגעלעבט אין עטליכע טיילן פון דעם סטעיט  -שטורעמעס און פלעש
האט גאווערנער האקול   "בארעכטיגט זיך צו ווענדן פאר דיזעסטער פארלייכטערונג, שפעט אין יולי זיין

איך דאנק אדמיניסטראטארין גוזמאן פאר איר שטיצע און איך דערמוטיג די אלע וועלכע זענען  "  געזאגט.
געליטענע פון די וועטער פאסירונגען צו באזוכן די דיזעסטער לָאון אוטריטש צענטערס אין זייערע  

   "אזונדערע קאמיוניטיס און אנהייבן דער ערהוילונג פראצעס.ב
  

 די דיזעסטער לָאון אוטריטש צענטערס זענען איצט אפן צו איינוואוינער פון די פאלגענדע קאונטיס:  
  

 ניאגארא, ערי, דזשענעסי, און ארליענס קאונטיס:  
  

 ניאגארא עמערדזשענסי מענעדזשמענט צענטער  
5574 Niagara Street Ext., Lockport, NY 14094  

  
מער אינפארמאציע פאר איינוואוינער פון ניאגארא, ערי, דזשענעסי, און ארליענס קאונטיס קען מען 

 .  דא געפונען 
  

 רענעסעלער, אלבאני, קאלומביע, גרין, סאראטאגע, און וואשינגטאן קאונטיס:  

https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/disaster-details?recordId=a0et0000008tSN1AAM


  
 טאון ָאוו סענד לעיק געביידע  

8428 NY Route 66, Averill Park, NY 12018  
  

מער אינפארמאציע פאר איינוואוינער פון רענעסעלער, אלבאני, קאלומביע, גרין, סאראטאגע, און 
 .  דאוואשינגטאן קאונטיס קען מען געפונען 

  
אטסעגא, שאוהארי, דעלעווער, טשענאנגא, מאדיסאן, ָאניידע, הערקימער, און מאנטגאמערי  

 קאונטיס:  
  

 מאריס פייער דעפארטמענט 
117 East Main Street, Morris, NY  13808   

  
מער אינפארמאציע פאר איינוואוינער פון אטסעגא, שאוהארי, דעלעווער, טשענאנגא, מאדיסאן, ָאניידע,  

 .  דאימער, און מאנטגאמערי קאונטיס קען מען געפונען הערק
  

אוונט און אום   6אינדערפרי ביז  9אלע דריי אוטריטש צענטערס וועלן זיין אפן מאנטאג ביז פרייטאג פון 
נאכמיטאג. די פלעצער וועלן זיך פערמאנענט פארשליסן אום פרייטאג,   2אינדערפרי ביז  10פון  שבת

 נאכמיטאג.   4, אום 24סעפטעמבער 
 

פאר מער אינפארמאציע וועגן דיזעסטער לָאונס און אפליקאציעס, קענען ניו יארקערס באזוכן 
sba.gov/disaster  אדער רופן דעםSBA 2955-659-800-1׳ס קאסטומער סערוויס צענטער אויף 

 פאר טויבע אדער שווער הערנדע(.   1-800-877-8339)אדער 
  

, און 2021, 8דעדליין צוריקצוקערן אפליקאציעס פאר פיזישע פראפערטי שאדנס איז נאוועמבער דער 
 .  2022, 9דער דעדליין פאר עקאנאמישע וואונדן אפליקאציעס איז יוני 

  
 ### 
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