
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   9/15/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 
גאווערנאר האוקאל אנאנסירט עפענונג פון צוויי קאטאסטראפע ערהוילונג צענטערן אויף לאנג 

  איילענד נאך באשטעטיגונג פון ענדערונגען צו די גרויסע קאטאסטראפע דעקלעראציע
  

קאטאסטראפע ערהוילונג צענטערן אוועקגעשטעלט צו געבן פערזענליכע אנווייזונגען און רעסארסן  
רקער אין נעסאו און אין סופאלק קאַונטיס וועלכע זענען יעצט בארעכטיגט פאר  פאר ניו יא

  פערזענליכע הילף
  

פארשטייער צו באקומען הילף; סטעיט  SBAאון  FEMAאיינוואוינער קענען ארבעטן דירעקט מיט 
  אגענטורן וועלן זיך סטאנציאנירן אויפן ארט צו גיבן צוטריט צו פראגראמען און סערוויסעס

  
גאווערנער קעטי האקול האט אנאנסירט דאס עפענונג פון צוויי נייע קאטאסטראפע ערהוילונג צענטערן  

(Desaster Recovery Center, DRC  אין נעסאו און אין סופאלק קאַונטיס וועלכע וועלן צושטעלן )
עס און אינפארמאציע און הילף פאר ניו יארקער וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך די שטורעמ

די פלעצער וואו מענטשן וועלן קענען פערזענליך  פארפלייצונגען פון די איבערבלייבענישן פון האריקאן איידא.
און פון די פאראייניגטע שטאטן קליינע ביזנעס  FEMAאראפקומען וועלן האבן ערהוילונג ספעציאליסטן פון 

ט צו ענטפערן פראגן און צושטעלן  ( אויפן ארSmall Business Administrationאדמיניסטראציע )
אינפארמאציע איבער די סארטן פעדעראלע הילף פאר וועלכע היים אייגנטימער, טענאנטס און ביזנעס  
אייגנטימער קענען זיין בארעכטיגט נאך די גרויסע קאטאסטראפע דעקלעראציע אונטערגעשריבן דורך  

אַונטי און סיי סופאלק קאַונטי זענען לעצטנס . סיי נעסאו ק2021, 5פרעזידענט ביידן אום סעפטעמבער 
באשטעטיגט געווארן צו ווערן צוגעלייגט צו די גרויסע קאטאסטראפע דעקלעראציע סיי פאר פריוואטע און סיי 
פאר פובליק הילף. איינגעשטעלטע פון סטעיט אגענטורן, ווי צום ביישפיל די דעפּארטמענט פון פינאנציעלע 

(, די העלט דעפּארטמענט, ד אפיס פון צייטווייליגע און  Department of Financial Servicesסערוויסעס )
(, אפיס פון קינדער און פאמיליע  Office of Temporary and Disability Assistanceדיסאביליטי הילף )

( און די לעיבאר דעפּארטמענט וועלן זיין  Office of Children and Family Servicesסערוויסעס )
׳ס צו פארבינדן באטראפענע בירגער מיט סטעיט פראגראמען אדער סערוויסעס  DRCסטאנציאנירט ביי די 

  וועלכע זענען מעגליך דא צו באקומען זיי צו העלפן זיך ערהוילן.
  

"היים אייגנטימער, טענאנטס און ביזנעס אייגנטימער אין לאנג איילענד וועלכע זענען באטראפן געווארן דורך די  
פארבינדענע שאדן קענען יעצט פערזענליך אראפגיין צו די פלעצער און צוקומען צו  -רפלייצונגען און שטורעם פא

מערערע רעסארסן פון די סטעיט און פעדעראלע רעגירונגען זיי צו העלפן זיך ערהוילן און צוריק בויען",  
אדמיניסטראטארין דיען   FEMA"איך בין דאנקבאר פאר די שטיצע פון די  גאווערנער האקול האט געזאגט.

קריסוועל און איר מאנשאפט אויפן שטח וועלכע ארבעטן ווייטער צוזאמען מיט די אפטיילונג פון היימלאנד 
( Division of Homeland Security and Emergency Servicesזיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )

ען די קריטישע קאטאסטראפע ערהוילונג צענטערן און אנהויבן די ערהוילונג פראצעדור פאר  צו עפענ
  איבערלעבער." 

  
 
 



  אוונט טעגליך און געפונט זיך ביי: 7:00צופרי ביז   8:00איז אפן פון  DRCדי נעסאו קאַונטי 
  

 Michael J. Tully Park Physical מייקעל דזש. טולי פּארק פיזישע אקטיוויטעט צענטער:
Activity Center - 1801 Evergreen Ave, New Hyde Park, NY 11040  

  
צופרי ביז   8:00עפנט זיך מיטװאך נאכמיטאג און וועט זיין אפן טעגליך פון  DRCדי סופאלק קאַונטי 

  אוונט ביי: 7:00
  

 Rose Caracappa Senior Center - 739 NY-25A, Mtראָוז קאראקאפּא סיניאר צענטער: 
Sinai, NY 11768  

  
וועט זיין אין א מאָבייל צענער בעפאר עס וועט זיך אריבערציהען צו א  DRCסופאלק קאַונטי'ס 

  קביעות'דיגע לאקאציע.
  

צופרי ביז    8:00אין צוגאב צו די נייע פלעצער, זענען קאטאסטראפע ערהוילונג צענטערן יעצט אפן פון 
  אוונט טעגליך ביי: 7:00
 ,Medgar Evers College - 231 Crown Street, Brooklynמעדגאר עווערס קאלעדזש:  •

NY 11225  

 Queens College, Student Union - 152-45קווינס קאלעדזש, סטודענט יוניאן:   •
Melbourne Ave, Flushing, NY 11367  

 ,Hostos Community College - 450 Grand Concourseהאסטאוס קאמיוניטי קאלעדזש:  •
E. Building C, Bronx, NY 10451  

 ,Grinton I. Will Library - 1500 Central Park Ave, Yonkers. וויל לייברערי:  גרינטאן א •
NY 10710  

 Mamaroneck Village Court Clerk - 169 Mountמאמאראָנעק ווילעדזש קוּרט קלערק:  •
Pleasant Ave, Mamaroneck, NY 10543  

• College of Staten Island, Gymnasium Building R1 - 2800 Victory Blvd., Staten 
Island, NY 10314   

  
גאווערנער האוקאל האט שוין אנאנסירט דאס עפענונג פון א נייע אנליין רעסארסן צענטער פאר  

דער צענטער גיבט אינפארמאציע אויף וועלכע  . ny.gov/Idaבאטראפענע ניו יארקער, אוועילעבעל ביי  
ערטער און צוטריט צו עסנווארג.  -הילף פראגראמען זענען פארהאן און וואו צו געפונען סערוויסעס ווי שיץ

די אינפארמאציע אויף דער וועבזייטל וועט ווערן געענדערט ווי נאר מער רעסארסן פאר ניו יארקער ווערן  
  אוועילעבעל.

  
נוצנדיג די   FEMAאיבערלעבער וועלכע ווילן צוקומען צו רעסארסן פונדערווייטנס קענען זיך רעגיסטרירן מיט 

FEMA  עפּ, דורך די וועבזייטל בייwww.disasterassistance.gov  3362-621-800אדער דורכן רופן  .
דירעקט. די   800-462-7585זאלן רופן  TTYא רעדן אדער הערן דיסאביליטי און ניצן מענטשן וועלכע האבן 

  7פרי נומערן אפערירן פון -. די טאל800-621-3362אדער ווידעאו רילעי סערוויס קענען רופן   711וועלכע ניצן  
ערעיטערס זענען  ביינאכט )לאקאלע צייט( זיבן טעג א וואך ביז ווייטערדיגע מודעות. אפ 11אינדערפרי ביז  

טעל  -פאן, אינאקעפשען, אדער קעפ-שפראך רעדענד און די וועלכע ניצן א רילעי סערוויס ווי א ווידעאו-מולטי
מיט זייערע ספעציפישע נומערן צוגעטיילט צו דער סערוויס. אויב איר דארפט אז מען   FEMAזאלן אפדעיט׳ען 

  סעביליטי, לאזט דאס וויסן פאר דעם אפערעיטער.זאל זיך צושטעלן צו אייך מיט שפראך אדער מיט א די 
  

פאמפלעטן און אנדערע הילף, באזוכט   FEMAפאר נאך אנליין רעסארסן, ווי אויך צו דאונלאָודען 
www.disasterassistance.gov  " און דרוקט אויףinformation.)אינפארמאציע( "  

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources
http://www.disasterassistance.gov/
http://www.disasterassistance.gov/


  
###  
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