Mieszkańcy hrabstwa Dutchess dotknięci skutkami przejścia
huraganu Ida mogą teraz ubiegać się o pomoc od FEMA
Release Date: Pa?dziernik 25, 2021

NOWY JORK– FEMA doda?a hrabstwo Dutchess do federalnej deklaracji z 5
wrze?nia o kl?sce ?ywio?owej z powodu przej?cia huraganu Ida, podnosz?c
liczb? hrabstw uprawnionych do pomocy FEMA z tytu?u kl?ski ?ywio?owej do
dziewi?ciu.
Mieszka?cy hrabstw Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland,
Suffolk i Westchester mog? teraz ubiega? si? o pomoc dla osób indywidualnych z
programu FEMA. Termin sk?adania poda? up?ywa w poniedziałek 6 grudnia.
Osoby, które ju? z?o?y?y wniosek, nie musz? go sk?ada? ponownie.
Huragan Ida uderzy? w Nowy Jork w dniach 1 - 3 wrze?nia. W?a?ciciele domów i
najemcy w tych dziewi?ciu hrabstwach, którzy doznali szkód lub strat jako
bezpo?redniego efektu przej?cia huraganu, proszeni s? o sk?adanie wniosków o
pomoc. Pomoc z tytu?u kl?ski ?ywio?owej mo?e obejmowa? dotacje na pokrycie
kosztów tymczasowego mieszkania i podstawowych napraw domów oraz innych
powa?nych potrzeb zwi?zanych z kl?sk? ?ywio?ow?, takich jak wydatki medyczne
czy dentystyczne.
Powiniene? z?o?y? wniosek do FEMA, nawet je?li posiadasz ubezpieczenie, ale
najpierw z?ó? wniosek u swojego ubezpieczyciela. FEMA oferuje pomoc osobom
wnioskuj?cym w sprawie wydatków obj?tych ubezpieczeniem lub
niedoubezpieczonych, zwi?zanych z kl?sk? ?ywio?ow? oraz w powa?nych
potrzebach. Osoby wnioskuj?ce prosi si? o poinformowanie FEMA o wszystkich
ubezpieczeniach, ??cznie z ubezpieczeniem od powodzi, ubezpieczeniem dla
w?a?cicieli nieruchomo?ci i pojazdów.
Ubezpieczone osoby wnioskuj?ce musz? przedstawi? dokumentacj?, która
potwierdzi ich odszkodowanie lub ?wiadczenia z tytu?u ubezpieczenia, zanim
FEMA rozpatrzy ich kwalifikowalno?? do kategorii pomocy, jak? mog? otrzyma? z
tytu?u ubezpieczenia.
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Aby si? ubiega? o pomoc od FEMA odwied? stron? DisasterAssistance.gov, u?yj
aplikacji mobilnej FEMA lub zadzwo? na Infolinię pomocy FEMA pod numerem
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 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 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 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.
Oficjalne informacje dotycz?ce dzia?a? zwi?zanych z dzia?aniami odbudowy w
stanie Nowy Jork mo?na znale?? pod adresem fema.gov/disaster/4615. ?led? nas
na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i facebook.com/fema.
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