تقديم طلب للحصول على المساعدة في
حاالت الكوارث
على اإلنترنت أو عبر تطبيق الهواتف الذكية :يمكن للناجين من
تفقد حالة
الكوارث تقديم طلب لالستفادة من برنامج األفراد واألسر أو ُّ
طلبهم على الرابط  .www.DisasterAssistance.govكما يمكن
للناجين من الكوارث الوصول إلى  FEMAكذلك عبر هواتفهم الذكية
من خالل تحميل التطبيق من الرابط  www.fema.govأو من خالل
متجر تطبيقات خدمات هواتفهم المحمولة.
عبر الهاتف :يمكن للناجين من الكوارث االتصال بـ  FEMAعلى الخط
الهاتفي المجاني  800-621-3362لتسجيل طلب المساعدة أو
التحقق من حالة طلبهم .يمكن للناجين من الكوارث الذين يعانون من
الصمم أو ضعف السمع أو المصابين بإعاقة في الكالم ويستخدمون
نصيا االتصال بالرقم  .800-462-7585يمكن للناجين من
هاتفا
ً
ً
الكوارث الذين يستخدمون  711أو ( VRSخدمة اتصال الفيديو)

ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻔﻌﻠﮫ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟدﯾك
اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻗرار .FEMA
ﯾﺣق ﻟك اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن  FEMAﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺧﺻص ﻟك.

ﻣﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن أرﺳل اﻋﺗراﺿﻲ؟
ﻋﻠﯾك إرﺳﺎل اﻋﺗراﺿك ﺧﻼل  60ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻼم إﺷﻌﺎر أھﻠﯾﺗك.

ﺷرح ﻣﻛﺗوب وﻣو ﱠﻗﻊ ﯾوﺿﺢ ﺳﺑب اﻋﺗﻘﺎدك أن ﻗرار  FEMAﻏﯾر ﺻﺎﺋب
ً
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ إﺛﺑﺎﺗﺎ ً ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ُﻧﺳﺦ ﻣن أي ﻣﺳﺗﻧدات ﺗدﻋم اﻋﺗراﺿك،
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺣﺎدث.
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ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣرﺳﻠﺔ اﺳﻣك اﻟﻛﺎﻣل ،رﻗم ﺗﻘدﯾم
 FEMAاﻟﺧﺎص ﺑك واﻟرﻗم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻛﺎرﺛﺔ ،ﻋﻧوان إﻗﺎﻣﺗك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻗﺑل
وﻗوع اﻟﺣﺎدث ،ورﻗم ھﺎﺗﻔك اﻟﺣﺎﻟﻲ .ھذه اﻷرﻗﺎم ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ،إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﺳﻣك وﻋﻧواﻧك.

ﯾوﻣﺎ ً

االتصال بالرقم .800-621-3362

إﻟﻰ أﯾن أرﺳل اﻋﺗراﺿﻲ؟

بالحضور الشخصي :زيارة أحد مراكز اإلغاثة في حاالت الكوارث.

• لالطالع على مواقع المراكزُ ،يرجى التحقق عبر تطبيق
 FEMAللهواتف المحمولة والمتوفر على الرابط
 www.fema.gov/mobile-appأو االتصال بالرقم
 1-800-621-3362أو زيارة الموقع اإللكتروني
.www.DisasterAssistance.gov

• يقدم أعضاء فريق مساعدة الناجين من الكوارث المساعدة في
منطقتك بالتنقل من باب إلى باب .ويمكنك التعرف على فريق
 FEMAمن خالل بطاقات هوية رسمية عليها صورة.

Arabic

ﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ؟

ً
ً
ﺑرﯾدﯾﺔ إﻟﻰ:
رﺳﺎﻟﺔ
أرﺳل
FEMA
P.O.Box 10055
Hyattsville, MD 20782-8055

ﻣﺎ اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ إن
ﻛﺎن اﻋﺗراﺿﻲ ﻗد ﻗُ ِﺑل أم ُرﻓِض؟
ﺳﺗﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻗرار ﻣن  FEMAﺧﻼل  90ﯾوﻣﺎ ً ﻣن اﺳﺗﻼم
 FEMAﻻﻋﺗراﺿك ،ﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺿﻊ اﻋﺗراﺿك.
أو ﻹﺧطﺎر  FEMAﺑﺄي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﻧواﻧك اﻟﺑرﯾدي أو
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ،ﯾرﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
 www.DisasterAssistance.govواﺧﺗﯾﺎر
 Check Your Application Statusﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺑك،
أو اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺧط اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ  FEMAﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
).800-621-FEMA (3362

أو

أرﺳل ﻓﺎﻛس إﻟﻰ:
800-827-8112
Attn: FEMA Appeals Oﬃcer

ﻣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻻﺗﺻﺎل إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟدي
ﺳؤال ﻋن اﻋﺗراﺿﻲ؟
اﺗﺻل ﺑﺧط ﻣﺳﺎﻋدة  FEMAﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 800-621-3362
)ﺻوﺗﻲ .(VRS/711/ﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ،اﺿﻐط  .2رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﺻﻲ:
 .800-621-3362أو ﻗم ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:
.www.DisasterAssistance.gov

المساعدة عقب
وقوع الكارثة

يمكن لمركز  FEMAلمساعدة األفراد
تقديم العون لك في التعافي من آثار
الكارثة
/FEMA B-545إبريل 2019

كيف يمكن لـ  FEMAمساعدتك؟

برنامج مساعدة االحتياجات األخرى:

يمكن لمساعدة  FEMAأن تمد يد العون لك وألفراد أسرتك الذين
تأثروا بوقوع كارثة من خالل االهتمام بالنفقات الالزمة والحاجات
الماسة التي ال يغطيها التأمين أو وسائل المساعدة األخرى.

الممتلكات الشخصية :تقديم المساعدة المالية إلصالح أو
استبدال األدوات المنزلية المعروفة بما في ذلك ،على سبيل المثال ال
الحصر ،األثاث ،األجهزة المنزلية ،األدوات األساسية ومعدات المساعدة
الالزمة ألنشطة الحياة اليومية.

مساعدة اإلسكان:
يمكن أن توفر مساعدة اإلسكان مساعدةً مالية أو مساعدةً مباشرة،
بما في ذلك:
المساعدة في اإليجار :تقديم المساعدة المالية إليجار منزل مؤقت
ريثما يتم إنجاز اإلصالحات الناجمة عن الكارثة في مسكنك الرئيسي،
أو حتى يتم االنتقال إلى مسكن دائم.
تسديد نفقات السكن :تقديم المساعدة المالية لنفقات السكن
على المدى القريب.
إصالح المنزل :تقديم المساعدة المالية ألصحاب المنازل في إصالح
أضرار المنازل غير المؤمن عليها والتي نجمت عن الكارثة .تهدف
المساعدة إلى إصالح المنزل وتأهيله لمعيشة آمنة وصحية أو تأهيله
إلى حالة جيدة.
استبدال المنزل :تقديم المساعدة المالية ألصحاب المنزل الذين
يتوجب عليهم استبدال أو إعادة بناء مسكنهم الرئيسي كنتيجة
للكارثة.
اإلسكان المباشر :في ظروف محدودة وعند عدم توفر موارد السكن
تنقل معقولة ،يمكن أن توفر  FEMAوحدة
المؤقت ضمن مسافة ُّ
سكنية مؤقتة بصورة مباشرة ألصحاب المنزل والمستأجرين.

برنامج المساعدة الطبية/طب األسنان :تقديم المساعدة المالية
لتسديد النفقات الطبية أو نفقات طب األسنان أو الخسائر الناجمة
عن الكارثة .ويتضمن ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،خدمات
المستشفى واإلسعاف والدواء وإصالح أو استبدال األجهزة أو التقنيات
الطبية المساعدة الضرورية.
الجنازة :تقديم المساعدة المالية لتكاليف الوفاة أو إخراج الجثث
الناجمة عن الكارثة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .تتضمن التكاليف،
على سبيل المثال ال الحصر ،تكلفة النعش أو وعاء حفظ رماد الموتى
وخدمات الجنازة.
نظرا للتكاليف المتزايدة
رعاية األطفال :تقديم المساعدة المالية
ً
لرعاية األطفال كنتيجة للكارثة .تتضمن نفقات األهلية تكاليف
عاما أو أقل و/أو األطفال المعاقين،
رعاية األطفال لألطفال بعمر ً 13
عاما ،والذين هم
يعرفهم القانون الفيدرالي ،حتى عمر ً 21
كما ّ
بحاجة إلى مساعدة في أنشطة الحياة اليومية.
نفقات مختلفة :تقديم المساعدة المالية في شراء لوازم محددة
غير مملوكة قبل وقوع الكارثة .يمكن أن تتضمن ،على سبيل المثال
ال الحصر ،مكانس التنظيف الرطب/الجاف أو منشار آلي أو مولد
كهربائي لجهاز طبي ضروري.
التنقل :تقديم المساعدة المالية في إصالح أو استبدال مركبة
ُّ
متضررة بسبب الكارثة.

نفقات االنتقال والتخزين :تقديم المساعدة المالية لنقل وتخزين
بشكل مؤقت من المسكن الرئيسي المتضرر
الممتلكات الشخصية
ٍ
خالل إجراء اإلصالحات الالزمة .يمكن تقديم المساعدة كذلك لنقل
تجهيزات المعيشة الرئيسية إلى مسكن رئيسي جديد.
التنظيف وإزالة الملوثات :تقديم المساعدة المالية لخدمات إزالة
الملوثات وتطهير المناطق السطحية للمنزل المتأثرة بمياه الفيضان.
االحتياجات الحرجة :تقديم المساعدة المالية لمقدمي الطلبات ذوي
نظرا لنزوحهم من سكنهم الرئيسي.
الحاجات العاجلة أو الحرجة
ً

معايير األهلية لبرنامج مساعدة اإلسكان
واالحتياجات األخرى:
§ يجب أن تقع خسائرك الناجمة عن الكارثة في منطقة كارثة معلن
رئاسيا؛
عنها
ً
مقيما غير حامل
ريكيا ،أو
§ يجب أن يكون أحد أفراد عائلتك
ً
ً
مواطنا أم ً
للجنسية ،أو من األجانب المؤهلين.
§ أن تترتب عليك نفقات ضرورية أو احتياجات ماسة بسبب الكارثة ال
يغطيها التأمين ،أو تقديم طلب لتعويض من شركة التأمين ولكن
الفوائد المرجوة غير كافية لتأمين نفقاتك ،أو أن يكون الضرر الناجم
غير مشمول بالتأمين أو المصادر األخرى.

برامج  FEMAاإلضافية لمساعدة األفراد
استشارات األزمات :تقديم المساعدة لألفراد والمجتمعات للتعافي
من آثار الكارثة من خالل توفير خدمات توعية وتثقيف مجتمعية.

وخدمات المساعدة في إعادة توظيف الناجين المتأثرين بكارثة كبرى
رئاسيا .تندرج هذه الخدمات تحت مسؤولية وزارة العمل
معلن عنها
ً
األمريكية ويتولى إدارتها مسئولو إدارة الطوارئ في حكومة الوالية،
أو الحكومة المحلية ،أو حكومة اإلقليم ،أو الحكومة القبلية في
المنطقة أو المناطق المتأثرة بالكارثة.
خدمات الكوارث القانونية :تقديم المساعدة القانونية المجانية
لألفراد ذوي الدخل المنخفض والذين هم بخالف ذلك غير قادرين على
تأمين الخدمات القانونية الالزمة لتغطية احتياجاتهم الناجمة عن
الكارثة.
إدارة حاالت الكوارث :تقديم المساعدة لألفراد ذوي االحتياجات التي لم
تتم تلبيتها والناجمة عن الكارثة من خالل وضع وتنفيذ خطة تعافي
معيشية لألسر.

مساعدة الوكاالت الشريكة
بهدف تغطية احتياجات الناجين من الكوارث ،تتشارك  FEMAمع
وكاالت أخرى حكومية وغير حكومية.
ٍ
تعمل  FEMAمع إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة األمريكية لتقديم
قروض بفائدة منخفضة خاصة بالكوارث لمالكي المنازل والمستأجرين
ً
مالكا لعمل
مضطرا أن تكون
في منطقة الكوارث المعلن عنها .لست
ً
تجاري لطلب الحصول على قرض خاص بالكارثة.
تعرف على المزيد عن طلب الحصول على قرض خاص بالكارثة أو عن
المساعدة المتاحة من شركاء  FEMAاآلخرين على الموقع:
.www.DisasterAssistance.gov

البطالة الناجمة عن الكارثة :تقديم اإلعانات للعاطلين عن العمل
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