Wsparcie FEMA mo?e pomóc w naprawie
lub wymianie pieca
Release Date: Oct 19, 2021

Czy jeste? w?a?cicielem domu, który otrzyma? pomoc od FEMA na naprawy w
gospodarstwie domowym? Czy niedawno odkry?e?, ?e Twój piec uleg? uszkodzeniu lub
zosta? zniszczony przez huragan Ida?
Je?li koszt Twojego pieca nie zosta? pokryty przez odszkodowanie z ubezpieczenia,
FEMA mo?e Ci zapewni? dodatkow? pomoc w jego naprawie lub wymianie. Ale
najpierw musisz z?o?y? pisemny wniosek do FEMA i do??czy? mo?liwe do
sprawdzenia rachunki za napraw? lub wycen?.
FEMA mo?e pokry? warto?? maksymalnie do rzeczywistego kosztu rachunku lub
wyceny za piec. Je?li naprawi?e? lub wymieni?e? piec, FEMA mo?e zapewni? Ci
pomoc je?li podczas sk?adania wniosku przedstawisz wa?n? wycen? lub rachunek.
Sk?adaj?c wniosek o pomoc, pami?taj o zg?oszeniu uszkodzenia pieca z powodu
huraganu Ida.
Finansowanie jest dost?pne dla kwalifikuj?cych si? osób ocala?ych z hrabstw:
Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, and Westchester,
które zosta?y uj?te w federalnym o?wiadczeniu o kl?sce ?ywio?owej z powodu
huraganu Ida. Do pomocy mog? si? kwalifikowa? wy??cznie w?a?ciciele zamieszkuj?cy
g?ówne domostwo. Domy wakacyjne i drugie domy nie s? uj?te w programie.
Pomoc na remont domu jest dost?pna tylko dla w?a?cicieli domów za nieubezpieczone
lub niedoubezpieczone sprz?ty i zwi?zane z kl?sk? ?ywio?ow? wydatki, s?u??ce do
przywrócenia bezpiecze?stwa, higieny i funkcjonalno?ci domu. Pewna pomoc od FEMA
jest równie? dost?pna za inne konstrukcyjne elementy Twojego podstawowego domu,
m.in. studnie, szamba, grzejniki wody i inne urz?dzenia elektryczne.
Pami?taj: musisz si? odwo?a? w ci?gu 60 dni od daty wystawienia przez FEMA pisma
orzekaj?cego. Nie zapomnij do??czy? dokumentów wspieraj?cych pro?b? o
rozpatrzenie, takich jak mo?liwe do sprawdzenia rachunki za napraw? lub wycen?,
wycen? wykonawcy lub inne dowody wspieraj?ce Twoje odwo?anie.
Po wys?aniu odwo?ania do FEMA, mo?esz si? spodziewa? pisma postanawiaj?cego w
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ci?gu 90 dni po otrzymaniu przez FEMA Twojego pisma.
Je?li masz pytania dotycz?ce sposobu z?o?enia odwo?ania, wejd? na stron? Centrum
Reagowania Kryzysowego – DRC Locator (fema.gov) – lub zadzwo? na infolini? FEMA
pod numer 800-621-3362. Je?li korzystasz z transmisji tekstu wideo (VRS), telefonii z
napisami lub innej podobnej us?ugi, podaj agencji FEMA numer dla tej us?ugi.
Operatorzy infolinii s? dost?pni od 8:00 do 19:00 codziennie. Naci?nij 2 dla j?zyka
hiszpa?skiego, naci?nij 3, aby uzyska? pomoc t?umacza mówi?cego w Twoim j?zyku.
Aby z?o?y? wniosek o pomoc z tytu?u kl?ski ?ywio?owej, mo?esz równie? zadzwoni?
na infolini?, wej?? na stron? DisasterAssistance.gov lub u?y? aplikacji mobilnej FEMA.
Osoby o niskich dochodach, maj?ce problemy prawne w wyniku skutków przej?cia Ida,
mog? dzwoni? na darmow? infolini?, aby uzyska? porad?: 888-399-5459. Je?li chcesz,
aby doradca prawny skontaktowa? si? z Tob?, wype?nij formularz znajduj?cy si? pod
adresem https://nysba.org/ida. Przyk?ady dost?pnej pomocy prawnej obejmuj?:
konsultacje dotycz?ce problemów zwi?zanych ze stosunkiem w?a?ciciel - najemca
pomoc w umowach remontu domu i umowach z wykonawcami
problemy zwi?zane z ochron? konsumenta, takie jak oszacowanie ceny i unikanie
oszustw ze strony wykonawców w procesie odbudowy
pomoc w uzyskaniu ?wiadcze? pa?stwowych
pomoc z tytu?u roszcze? ?yciowych, medycznych i dotycz?cych mienia
konsultacje dotycz?ce problemów z egzekucji z zastawu na hipotece
Wi?cej zasobów internetowych oraz ulotek FEMA do pobrania i innych pomocy
znajdziesz na stronie DisasterAssistance.gov - kliknij „Information”.
Namiary na agencje wspieraj?ce szczególne potrzeby spo?eczne mo?na uzyska?,
dzwoni?c pod numer 211 lub znale?? pod adresem https://www.211nys.org/contact-us.
Mieszka?cy Nowego Jorku dzwoni? pod numer 311.
Aby si? dowiedzie? o najnowszych dzia?aniach zwi?zanych z odbudow? po przej?ciu
huraganu Ida, wejd? na stron? www.fema.gov/disaster/4615. ?led? nas na Twitterze
pod adresem twitter.com/femaregion2 i www.facebook.com/fema.
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