FEMA mówi w Twoim języku
Release Date: Pa?dziernik 25, 2021

NOWY JORK - FEMA zapewnia us?ugi t?umaczeniowe, wspomagaj?ce dotarcie
osób ocala?ych i komunikacj? z tymi, którzy nie mówi? po angielsku. FEMA
dysponuje równie? personelem i technologi? wspieraj?c? odbudow? po kl?sce
?ywio?owej dla osób nies?ysz?cych, z upo?ledzeniem s?uchu lub wzroku.
T?umaczenia bazuj? na Spisie powszechnym i innych badaniach
demograficznych.
W stanie Nowy Jork us?ugi t?umacze? pisemnych umo?liwiaj? dostarczanie
komunikatów w 25 j?zykach: alba?skim, arabskim, bengalskim, birma?skim,
chi?skim uproszczonym, francuskim, greckim, gud?arati, kreolskim haita?skim,
hebrajskim, hindi, w?oskim, japo?skim, kirundi, korea?skim, malajskim, polskim,
portugalskim, rosyjskim, hiszpa?skim, swahili, tagalskim, urdu, wietnamskim i
jidisz. Do tej listy mog? zosta? dodane inne j?zyki w miar? potrzeb.
W zwi?zku z kl?sk? ?ywio?ow? z powodu przej?cia huraganu Ida w stanie Nowy
Jork, FEMA publikuje równie? komunikaty prasowe i zestawienia w 25 j?zykach
na swojej stronie internetowej fema.gov. Us?ugi t?umacze? telefonicznych s?
dost?pne w 117 j?zykach.
Dzwoni?c na infolini? pomocy FEMA pod numer 800-621-3362, osoby korzystaj?ce
z us?ugi transmisji tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej podobnej
us?ugi, powinny poda? agencji FEMA numer dla tej us?ugi. Operatorzy infolinii s?
dost?pni codziennie od 8:00 do 19:00. Wci?nij 2 dla j?zyka hiszpa?skiego. Wci?nij
3, aby uzyska? pomoc t?umacza mówi?cego w innym j?zyku.
Mo?esz uda? si? do Centrum Reagowania Kryzysowego (DRC), gdzie spotkasz
si? bezpo?rednio z personelem FEMA i przedstawicielami innych federalnych oraz
stanowych agencji, którzy mog? zapewni? informacje dotycz?ce pomocy z tytu?u
kl?ski ?ywio?owej. Personel FEMA jest przeszkolony pod k?tem korzystania z
us?ug t?umaczeniowych.
Osobie ocala?ej z ograniczon? umiej?tno?ci? pos?ugiwania si? j?zykiem
angielskim zostanie przedstawiony przewodnik identyfikacji j?zyka z napisem
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„Mówi?...” w 69 j?zykach. Osoby ocala?e mog? wskaza? j?zyk zrozumia?y dla
nich, po czym przedstawiciel FEMA mo?e je po??czy? z t?umaczem mówi?cym w
ich j?zyku.
Osoby ocala?e, które mieszkaj? w poni?szych dziewi?ciu hrabstwach zach?ca si?
do sk?adania wniosków o pomoc z tytu?u kl?ski ?ywio?owej: Bronx, Dutchess,
Kings, Nassau, Queens, Richland, Rockland, Suffolk i Westchester.
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 facebook.com/fema.
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