Termin rejestracji przedłużono do 5 stycznia. Centra FEMA
w hrabstwie Essex i Union pozostaną czynne
Release Date: Grudzie? 3, 2021

TRENTON, N.J. – Mieszka?cy stanu New Jersey b?d? mieli wi?cej czasu na
zarejestrowanie si? do pomocy i na wizyty w Centrach Reagowania Kryzysowego
FEMA. Ostateczny termin dla w?a?cicieli domów i najemców w New Jersey na
z?o?enie wniosku o pomoc indywidualn? za szkody i straty poniesione w wyniku
przej?cia huraganu Ida zosta? wyd?u?ony do 5 stycznia grudnia 2022 r.
Centra Reagowania Kryzysowego FEMA w hrabstwie Essex i Union pozostan?
otwarte a? do pó?niejszego odwo?ania. Wcze?niej podano, ?e centra zostan?
ostatecznie zamkni?te 4 grudnia.
Wyd?u?enie terminu zapewni wi?cej czasu osobom ocala?ym mieszkaj?cym w
hrabstwach wyznaczonych do pomocy indywidualnej, obejmuj?cych Bergen,
Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic,
Somerset, Union i Warren.
Pomoc federalna z tytu?u kl?ski ?ywio?owej dla osób i rodzin mo?e obejmowa?
pomoc finansow? na wynajem, na podstawowe naprawy, pokrycie strat mienia
osobistego i inne powa?ne potrzeby zwi?zane z kl?sk? ?ywio?ow?, nieobj?te
ubezpieczeniem.

Centra Reagowania Kryzysowego mieszczą się pod adresem
Hrabstwo Essex: Kmart (wspólna siedziba z Vaccination Center) 235 Prospect
Ave. #9413, West Orange, N.J., 07052.
Hrabstwo Union: O’Donnell Dempsey Senior Community Center, 618 Salem Ave.,
Elizabeth, N.J., 07208.
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Godziny pracy obydwu centrów to: 8:00 do 18:00 od poniedzia?ku do pi?tku i 8:00
do 17:00 w sobot?.

Zarejestruj się w FEMA po pomoc
Osoby ocala?e mog? równie? ubiega? si? o pomoc z tytu?u kl?ski ?ywio?owej w
nast?puj?cy sposób:
Najwygodniejszy sposób to przez Internet na stronie DisasterAssistance.gov.
Je?li nie masz mo?liwo?ci z?o?enia wniosku online, zadzwo? pod nr 800-6213362 (TTY: 800-462-7585) lub z?ó? wniosek w aplikacji FEMA. Bezp?atne
numery telefonów s? czynne w godzinach od 7:00 do 01:00 czasu ET, siedem
dni w tygodniu.
Je?li korzystasz z us?ugi transmisji tekstu, takiej jak transmisja tekstu wideo
(VRS), telefonii z napisami lub innej, podaj agencji FEMA numer dla tej us?ugi.
Dost?pni s? operatorzy wieloj?zyczni.
Odwied? Centrum Reagowania Kryzysowego w swoim rejonie.
Najnowsze informacje znajdziesz pod adresem fema.gov/disaster/4614. ?led?
konto FEMA Region 2 na Twitterze pod adresem twitter.com/FEMAregion2.
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