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 2012, 29נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

אין לאקאלן  נףדעפארטמענט פון פינאנציעלע סערװיסעס טוט אנבאטן אינשורענס הילף אין פי
  )LONG ISLANDלאנג אײלענד ( ניו יארק סיטי און

 
סטעטן אײלענד אין לאקאלן אין דעפארטמענט פארטרעטערס זענען עװעילעבל צו ענטפערן אינשורענס פראגעס 

)Staten Island) לינדענהױרסט ,(Lindenhurst) בריזי פױנט ,(Breezy Point) ברוקלין ,(Brooklyn און (
 )Long Beachלאנג ביטש (

 
 )Sandyט אױך געסטעפט צו העלפן קרבנות פון שטורעם סענדי (שטורעם האטלײן װער

 
), סופערינטענדענט פון פינאנציעלע סערװיסעס, האט געמאלדן Benjamin M. Lawskyבענדזשאמין עם. לאוסקי (

 אין פינף לאקאלן אין ניו יארק סיטי און נציעלע סערװיסעס װעלן זײןדעפארטמענט פון פינאון דעם ארטרעטערס פז פא
מיט  ס, רענטערס און ביזנעס אײגנטימערסאײגנטימערהײם ר ) כדי אנצובאטן הילף פאLong Island(אײלענד לאנג 

 .)Sandy( סענדיאנגעמאכט דורך שטורעם  שאדענעסדי שטאמען פון אינשורענס אישוס װאס 
 
ינעװײניג די װעלן זײן עװעילעבל זיך צו טרעפן מיט אײנװאױנער א רטמענטדעפאון דעם ארטרעטערס פפדי 

 אגענטור'ס מאבײל קאמענד צענטער, װעלכער װעט זיך געפינען אין די דאזיגע לאקאלן׃
 

 )Suffolk Countyסאפאלק קאונטי (
 

 Lindenhurstלינדענהױרסט ביבליאטעק ( נאכמיטאג אין 5אינדערפרי ביז  9, פון 30פרײטאג, נאװעמבער 
Library ,(1 Lee Ave. .אין לינדענהױרסט 

 
 ) Queens( קװינס

 
 Fort Tilden Park,(1-119פָארט טילדען פארק (נאכמיטאג אין  4אינדערפרי ביז  9, פון 1שבת, דעצעמבער 

Rockaway Point Blvd.  בריזי פױנט (איןBreezy Point(. 
 

 )Brooklynברוקלין (
 

 Coffey Park, (Redhook, 85נאכמיטאג אין קָאפי פארק ( 4אינדערפרי ביז  9, פון 2זונטאג, דעצעמבער 
Richards St. 

 
אין  .Gerritsen Ave 2109בײנאכט אין  7אינדערפרי ביז  9, פון 4און דינסטאג, דעצעמבער  3מאנטאג, דעצעמבער 

 ). Gerritsen Beachגערריטסען ביטש (
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 )Staten Islandסטעטן אײלענד (
 

 Hylan 4212אין Hurricane Relief Event נאכמיטאג בײ דעם 5אינדערפרי ביז  9, פון 5מיטװאך, דעצעמבער 
Blvd. 

 
װעלן העלפן בירגערס קאנטאקטירן זײערע אינשורערס, אױב האבן זײ נישט  רטמענטדעפאון דעם ארטרעטערס פפדי 

, רענטערס און סאײגנטימערגעקענט זעלבסט דאס צו טאן, און ענטפערן פראגעס איבער אינשורענס דעקונג פאר הײם 
  ס.  ערביזנעס אײגנטימ

  
'ס שטורעם רטמענטמען מוטיגט יענע בירגערס װאס קענען נישט גײן צום מאבײל קאמענד צענטער צו רופן דעם דעפא

שעה א טאג, זיבן טעג א װאך.  אינשורענס אינפארמאציע איז אױך עװעילעבל  24 339-1759 (800)האטלײן אױף 
 .www.dfs.ny.gov'ס װעבסײט, רטמענטאױף דעם דעפא
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