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ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကူညီႏိုင္င္ပါသည္။
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FEMA ပါတနာမ်ားမွ ကပ္ေဘးေခ်းေငြ ေလ်ွာက္ထားရန္ သို႕မဟုတ္ ရရွ ိ 
ႏိုင္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုသိရွရိန္ www.DisasterAssistance.gov 
တြင္ ေလ့လာပါ။

ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳခင္ သိရွသိင့္သည္မ်ား-
အာမခံ- သင့္တြင္ အာမခံရွေိနပါက FEMA ကူညီေထာက့ံ့္မႈကုိ 
ေလ်ာက္ထားျခင္းမျပဳခင္ အာမခံ ေတာင္းဆုိျခင္း ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ 
ျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ပါ။ သင့္အာမခံ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္နုိင္ရန္အတြက္ 
သင့္ အာမခံ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ဆက္သြယ္ရန္ 
တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ သင့္အာမခံ ရရွပိါက FEMA ကုိ 800-621-3362  
တြင္ေခၚဆုိၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီနုိင္မႈကို 
ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

စစ္ေဆးျခင္းမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလိုအပ္ပါက FEMAမွ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမွ သင့္အား ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္ပိုင္ဆုိင္မႈ 
ပ်က္ဆီးျခင္းအတြက္ ျပန္လည္ရရွရိန္ ေတြ႕ဆံုေဆးေနြးျခင္း 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္မွ မလာေရာက္ႏိုင္ပါက အျခား 
အိမ္ေထာင္စု၀င္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူႏွင့္ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုနုိင္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူတြင္ 
FEMA ဓါတ္ပံု အေထာက္အထားရွမိည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႕အား 
ကပ္ေဘးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ပ်က္ဆီးမႈကို အကဲျဖတ္ရန္ 
ေလ့က်င့္ထားပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူက သင့္အိမ္၏ ဧရိယာ 
အိမ္ေခါင္မိုး၊ လမ္းေၾကာင္း၊ အမိုးေအာက္ ထပ္ခိုးအစရွသိျဖင့္တို႕ကို 
လူကိုယ္တုိင္လိုက္ၿပီး ရယူမည္မဟုတ္ပါ။ သင္မွ FEMA ၏ကူညီမႈကို 
ရရွပိါက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ဆံုးျဖတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

မူပြားအက် ိဳးအျမတ္မ်ား- FEMA ၏ကူညီမႈကို မူပြားရရွ ိျခငး္မ် ိဳး
မျဖစ္ပြားရန္အတြက္ တိက်ေသခ်ာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးအပ္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဥပေဒအရ FEMA က အျခား 
ရင္းျမစ္မ်ားမွ သို႕မဟုတ္ အာမခံက ေပးအပ္ထားႏိုင္သည့္ ဆံုးရွ ံဳးမႈကို 
ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ FEMA 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ရရွပိါက ထို႕အျပင္ တူညီေသာ ဆံုးရွ ံဳးမႈအတြက္ 
အာမခံက ျပန္လည္က်ခံေပးထားမႈရရွထိားပါက သင္မွ FEMA 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ျပန္လည္ရရွရိန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကန့္သတ္ခ်က္- ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ 
အသံုးျပဳသူ တန္ဖိုးအညႊန္းကိန္း (Consumer Price Index )
တြင္ အေျခခံၿပီး နွစ္စဥ္ ထိန္းညႇကိန္႔သတ္ထားပါသည္။ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈ ကန့္သတ္ခ်က္သည္ အိမ္ယာ 
ကူညီေပးမႈမ်ားႏွင့္အျခား လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈအထိ ပူးေ
ပါင္းေရာက္ရွသိြားနုိင္ပါသည္။

ေရေဘးသင့္ အာမခံႏွင့္ အထူး ေရးေဘးသင့္ အႏၱရာယ္ရွ ိ 
ဧရိယာမ်ား (SFHA): သင့္အိမ္သည ္SFHA တြင္ တည္ရွေိနပါက 
FEMA ၏ ကပ္ေဘးကူညီေထာက္ပံ့မႈ ရယူၿပီး အေျခအေနအရ 
သင္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ေရေဘးသင့္အာမခံကို ၀ယ္ယူၿပီး 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရလိုအပ္ပါသည္။ ေရေဘးသင့္အာမခံကို ၀ယ္ယူၿပီး 
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းမရွပိါက အျခားေသာ FEMA ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို 
အက် ံဳး၀င္ႏိုင္မႈအား ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

အေထာက္အကူေပးမႈ ကာလ- ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ 
ကပ္ေဘးေၾကာ္ျငာၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၈အထိ ေပးအပ္သည္ျဖစ္ၿပီး 
အကယ္၍ ျပည္ေထာာင္စု၊ မ် ိဳးႏြယ္စု သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ ႏွင့္ FEMA 
မွ ခြင့္ျပဳပါက ကာလတိုးႏိုင္ပါသည္။

ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ကူညီေရးရေစရန္ 
စာရင္းေပးသြင္းပါ။
အြန္လိုင္း-

သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘုိင္းကိရိယာ တ့ုိမ ွwww.DisasterAssistance.gov  
on သို႕သြားပါ သုိ႕မဟုတ ္FEMA App မွတဆင  
(www.fema.gov/mobile-app) ကုိသြားေရာက္ကာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
သို႕မဟုတ္ သင့္၏ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ အေျခအေနကို 
စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းျဖင့္-

800-621-3362 သို႔ ဖုန္းေခၚပါ။

• မည္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္မဆို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။ 
စပိန္ဘာသာစကားအတြက္ ၂ ကိုႏွပိ္ပါ။

• မည္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္မဆို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။  
TTY: 800-462-7585{ut} သို႕ေခၚဆိုပါ။

လူကိုယ္တိုင္ျဖင့္- 

ေဘးအႏၱရာယ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစင္တာ တစ္ခုသို႔ သြားပါ 

• ေနရာ အတြက ္800-621-3362 သို႕ေခၚဆိုပါ သို႕မဟုတ ္
www.DisasterAssistance.gov သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာပါ။

• သင္၏ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားမွ အိမ္တိုင္းေစ့ 
လာေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူတို႕တြင္ FEMA ၏ 
ဓါတ္ပံုအေထာက္အထားပါရွမိည္ ျဖစ္ပါသည္

http://www.DisasterAssistance.gov


FEMA မွ သင့္အား မည္သို႔ ကူညီႏိုင္သနည္း။
သဘာ၀ကပ္ေဘး တစ္ခု က်ေရာက္မႈကို ခံခဲ့ရေသာ သင္ႏွင့္ 
သင့္မိသားစု၀င္မ်ားကို အာမခံေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ေထာက္ပ့ံမႈမွ ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရွသိည့္ လိုအပ္သည့္ ကုန္က်ေငြမ်ားႏွင့္ 
အေရးေပၚ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုFEMA မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားမွ 
ကူညီလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနထိုင္မႈေရးရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈ-
ေနထိုင္မႈေရးရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈကို ေငြေၾကးအားျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ 
တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါတို့အပါအ၀င္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္-

ငွါးရမ္းျခင္း- ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကူညီေပးမႈမွ သင္အမွန္တကယ္ေနထိုင္သည့္ 
ေနရာအား ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသြားသည္မ်ား ျပင္ဆင္ေနသည့္ 
ကာလအတြင္း သို႕မဟုတ္ သင့္အား ယာယီ ေနထိုင္ရန္အတြက္ အိမ္ငွါးရန္ 
ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ျပဳျပင္ျခင္း- အာမခံမရွေိသာ သဘာ၀ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ 
ပ်က္ဆီးသြားသည့္ အိမ္ကို ျပဳျပင္ရန္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ယခုေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ 
အိမ္အား စိတ္ခ်လံုျခံဳရၿပီး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သည့္ 
အေျခအေနေရာက္ရွေိစရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ျခငး္ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္အစားထိုးျခင္း- သဘာ၀ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ 
ျပန္လည္အစားထိုးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ 
အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 

တိုက္ရိုက္ အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း- သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ယာယီ 
အိမ္ေနရာမ်ား မရရွေိသးသည့္ ကန့္သတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ FEMA 
မွ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ငွါးရမ္းသူမ်ားအား ယာယီအိမ္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းမ်ား 
တိုက္ရိုက္ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

အျခားလိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ႕ေပးမႈ-
အျခားလိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ႕ေပးပမႈသည္ ေငြေၾကးအရေသာ္လည္းေကာင္း 
ေအာက္ပါတို႕ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္-

တကိုယ္ေရ ပိုင္ဆိုင္မႈ- အိမ္တြင္းသံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေန႕စဥ္လုပ္
ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ပရိေဘာဂမ်ား၊ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကိရိယာမ်ားကို 
ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွပိါ၊ ထိုအရာမ်ားအား ျပန္လည္ျပန္ဆင္ေပးျခင္း 
သို႕မဟုတ္ အစားထိုးေပးျခင္းမ်ားကို ကူညီေပးပါသည္။ 

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ/ သြားဘက္ဆိုင္ရာ- သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သို႕မဟုတ္ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ကုန္က်မႈမ်ားကို 
ေပးေခ်ရာတြင္ ကူညီေပးအပ္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားတြင္ 
ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွေိသာ ေဆးရံုဆုိင္ရာ ႏွင့္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ အစားထိုးေပးမႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

နာေရး- သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ ေသဆံုးမႈအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ကုန္က်မႈမ်ားတြင္ 
ကန္႔သတ္မထားေသာ အေခါင္း သို႕မဟုတ္ အရိုးအိုးႏွင့္ 
နာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း- သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားသည့္ 
ကေလးျပဳစုမႈ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္တင့္လာျခင္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 
အက် ံဳး၀င္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္ 
ကေလးမ်ား သို႕မဟုတ္ မသန္စြမ္းေသာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ၾကား 
ကေလးမ်ားပါ၀င္ပါသည္။

အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ား- ျပည္နယ္မွ၊ လူမ် ိဳးႏြယ္မွ သို႔မဟုတ္ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွ ခြင့္ျပဳသည့္ အေသးစိတ္ ပစၥည္းကို ၀ယ္ယူရာတြင္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ထိုအရာမ်ားတြင္ ကန္႕သတ္မထားေသာ 
အစို/အေျခာက္ ဖန္ဘူး ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ အစိုဓါတ္ဖယ္ရွားေပးေသာ 
ကိရိယာကဲ့သို႕ေသာ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္။

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး- သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသြားသည့္ 
ယာဥ္မ်ားကို အစားထိုးျခင္း သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ားတြင္ 
ကူညီေပးပါသည္။

ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္- ျပင္ဆင္မႈမ်ားေ
ဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ မူလေနထိုင္သည့္ ေနရာပ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ 
တကိုယ္ေရ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ယာယီေနရာခ်ထားရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္ရန္တို႕ကို 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

အိမ္ေနရာႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ 
အက် ံဳး၀င္သည့္ အခ်က္အလက-္
§ သင့္ကပ္ေဘးဆိုင္ရာ ဆံုးရွ ံဳးမႈသည္ တရား၀င္ ေၾကျငာထားသည့္ 

ကပ္ေဘးဧရိယာအတြင္း ရွရိမည္။

§ သင့္မိသားစု၀င္ တစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသား၊ 
အေမရိကန္ႏြယ္ဖြားမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံသား၊ အက် ံဳး၀င္သာ ႏိုင္ငံျခားသား၊

§ နွစ္တစ္နွစ္အတြင္း အလြန္ျဖစ္ပြားခဲ႕ေသာေနရာတြင္ သင္ေနထိုင္ၿပီး 
ပ်က္ဆီးသည့္ သင့္အိမ္တည္ရွေိနရမည္-

§ သင္၏အိမ္သည္ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွ ိျခင္း 
သို႕မဟုတ္ ေနထိုင္ရန္မျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ရမည္- ထို႕အျပင္

§ သင့္တြင္ အာမခံမွ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားမွ 
ေပးအပ္မည္မဟုတ္သည့္ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ အျပင္းအထန္လိုအပ္ခ်က္ 
သို႕မဟုတ္ မရွမိျဖစ္ကုန္က်ရန္အရာမ်ား ရွေိနျခင္း။

FEMA မွ ထပ္မံထည့္သြင္းထားသည့္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ား
ပဋိပကၡအတြက္ ညႇႏိႈငိ္းေဆြးေႏြးျခင္း- ကပ္ေဘးေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူ႕အသိုက္အ၀န္းကို ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အသိုက္အ၀န္းဗဟိုျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီျခင္း။

ကပ္ေဘးေၾကာင့္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ- ကပ္ေဘးေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ အလုပ္လုပ္မဲ့ျဖစ္ျခင္းအတြက္ ပံုမွန္ အလုပ္လက္မဲ့ 
အာမခံခ်က္အတြက္ အက် ံဳး၀င္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ 
အက် ိဳးအျမတ္ႏွင့္ အလုပ္ျပန္လည္ရရွေိရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

သဘာ၀ေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား- 
သဘာ၀ကပ္ေဘးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ဥပေဒေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွသိည့္ ၀င္ေငြနည္းေသာ သူမ်ားအတြက္ အခမဲ႕ 
ဥပေဒေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ပါသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန့္ခြမဲႈ- ကပ္ေဘးေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမရရွသိည့္သူမ်ားကို 
ဖြ ံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ယာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္
ရြက္ေပးျခငး္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

ပါတနာ ေအဂ်င္စီမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ-
ကပ္ေဘးမွ အသက္ရွင္လာသည့္ သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကို 
ရရွရိန္အတြက ္FEMA က အျခား အစိုးရဆိုင္ရာႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပါတနာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

FEMA က U.S. အေသးစား စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အလုပ္အတူေဆာင္ရြက္ကာ ကပ္ေဘးဧရိယာအျဖစ္ေၾကာ္ျငာထားေသာ 
ဧရိယာမ်ားမွ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ငွါးရမ္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ 
အတိုးႏႈန္းနည္းေသာ ကပ္ေဘးေခ်းေငြမ်ားခ်ေပးပါသည္။ 
ကပ္ေဘးေခ်းေငြရရွရိန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးရွရိန္ မလိုအပ္ပါ။


