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Për Njoftim të Menjëhershëm: 3 qershor 2013 

 

GUVERNATORI KUOMO (CUOMO) VENDOS QENDREN E LEVIZSHME TE KOMANDES (MOBILE 

COMMAND CENTER) TE DFS-SE NE VENDNDODHJE NE QARQET NASO (NASSAU) DHE SAFOLK 

(SUFFOLK)  

 

Personeli i trainuar do të ndihmojë viktimat e Sendit (Sandy) me kërkesat për ndihmën federale të 

strehimit dhe të rimëkëmbjes së biznesit 

 

Guvernatori Endrju M. Kuomo (Andrew M. Cuomo) është duke dërguar përfaqësues të Departamentit të 

Shërbimeve Financiare (Department of Financial Services) (DFS) në vendndodhje në Qarqet Naso 

(Nassau) dhe Safolk (Suffolk) dhe për të ndihmuar që pronarët e shtëpive dhe pronarët e bizneseve të 

prekura nga super stuhia Sendi (Sandy) në Qarkun Naso (Nassau County) të bëjnë kërkesë për ndihmë 

federale të rimëkëmbjes.  

 

Përfaqësuesit e DFS-së do të jenë gjithashtu në dispozicion për të ndihmuar me çështje që kanë lidhje 

me sigurimin që lidhen me dëmtime të shkaktuara nga Sendi (Sandy).  

 

Përfaqësuesit e Departamentit do të jenë në dispozicion për t’u takuar me banorët brenda Qendrës së 

Lëvizshme të Komandës (Mobile Command Center) të agjencisë, e cila do të vendoset në këto 

vendndodhje:  

 

Qarku Naso (Nassau)  

 

E martë, 4 qershor– 9 paradite deri në 5 p.m.  

500 Sunrise Highway, Velli Strim (Valley Steam) 

 

E mërkurë, 5 qershor – 9 paradite deri në 5 pasdite 

492 Atlantic Avenue, Ist Rokëuej (East Rockaway) 

 

E enjte, 9 qershor – 9 paradite deri në 5 pasdite  

Freeport Memorial Library, 144 West Merrick Rd, Friport (Freeport) 
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Qarku Safolk (Suffolk) 

 

E premte, 7 qershor – 9 paradite deri në 5 pasdite 

Municipal Lot, Bennett Place & Montauk Highway, Emitivill (Amityville) 

 

E shtunë, 8 qershor – 9 paradite deri në 3 pasdite 

351 Merrick Road, Emitivill (Amityville) 

 

Për të bërë kërkesë për ndihmë të rimëkëmbjes së strehimit ose biznesit, vizitoni 

http://nysandyhelp.ny.gov/.  
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