Dotacje FEMA nie s? uznawane za
dochód i nie podlegaj? opodatkowaniu
Release Date: October 20, 2021

NOWY JORK - Osoby otrzymuj?ce fundusze z ubezpieczenia spo?ecznego lub z
innych rz?dowych programów pomocy nie powinny si? obawia?, ?e pomoc od
FEMA z tytu?u kl?ski ?ywio?owej wp?ynie na ich ?wiadczenia.
Je?li mieszkasz w hrabstwie Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond,
Rockland, Suffolk lub Westchester i z?o?y?e? wniosek do FEMA o pomoc
federaln? po przej?ciu huraganu Ida, nie grozi Ci utrata innych ?wiadcze?
federalnych, które Ci przys?uguj?.
Dotacje FEMA z tytu?u kl?ski ?ywio?owej nie stanowi? dochodu podlegaj?cego
opodatkowaniu. Akceptacja dotacji od FEMA nie wp?ynie na ?wiadczenia z
ubezpieczenia spo?ecznego, od Medicare, Medicaid, z Programu Pomocy
?ywno?ciowej (SNAP) ani z ?adnych innych programów pomocy.
Dotacje z tytu?u kl?ski ?ywio?owej s?u?? jako pomoc w znalezieniu
tymczasowego zakwaterowania, podstawowych napraw domostw uszkodzonych
przez huragan Ida, wymian? maj?tku osobistego oraz na pokrycie innych,
powa?nych potrzeb zwi?zanych z kl?sk? ?ywio?ow?, nieobj?tych
ubezpieczeniem ani inn? pomoc? z innych ?róde?.
Jest kilka sposobów sk?adania wniosku o pomoc federaln? z tytu?u kl?ski
?ywio?owej:
Odwied? stron? DisasterAssistance.gov, u?yj aplikacji mobilnej FEMA lub
zadzwo? na infolini? FEMA Helpline 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. Wci?nij 2 dla j?zyka hiszpa?skiego.
Wci?nij 3, aby uzyska? pomoc t?umacza mówi?cego w Twoim j?zyku.
Mo?esz równie? uda? si? do Centrum Reagowania Kryzysowego (DRC), gdzie
mo?esz spotka? si? bezpo?rednio z personelem FEMA i przedstawicielami
innych federalnych oraz stanowych agencji, którzy mog? zapewni? informacje
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dotycz?ce pomocy z tytu?u kl?ski ?ywio?owej. Wejd? na stron? DRC Locator
(fema.gov), aby znale?? centrum reagowania kryzysowego w Twoim pobli?u.
Centrum Reagowania Kryzysowego hrabstwa Rockland jest czynne
codziennie od 8:00 do 19:00 pod adresem:
Orangetown Soccer Club Complex, 175 Old Orangeburg Road,
Orangeburg, NY 10962
Nast?puj?ce centra s? czynne od 10:00 do 18:00 od poniedzia?ku do soboty
, nieczynne w niedziele:
Hostos College, 450 Grand Concourse, Bronx, NY 10451
Queens College, 152-45 Melbourne Ave., Queens, NY 11367
Medgar Evers College, 231 Crown St., Brooklyn, NY 11225
College of Staten Island, 2800 Victory Blvd., Staten Island, NY 10314
Michael J. Tully Park Physical Activity Center, 1801 Evergreen Ave., New
Hyde Park, NY 11040
Rose Caracappa Senior Center, 739 NY-25A, Mount Sinai, NY 11766
Public Library, 136 Prospect Ave., Mamaroneck, NY 10543

Ostateczny termin sk?adania wniosków do FEMA o pomoc z tytu?u kl?ski
?ywio?owej up?ywa w poniedzia?ek, 6 grudnia.
Informacje o dodatkowych zasobach internetowych oraz o ulotkach FEMA do
pobrania i innych pomocach 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? w stanie
Nowy Jork, odwied? stron? www.fema.gov/disaster/4615. ?led? nas na Twitterze
pod adresem https://twitter.com/FEMARegion2 i na Facebooku pod adresem
www.facebook.com/fema.
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