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Warga Wilayah Dutchess yang Terkena Dampak Badai 
Ida Sekarang Dapat Mendaftar untuk Bantuan FEMA   
NEW YORK – FEMA telah menambahkan Wilayah Dutchess ke dalam deklarasi bencana federal 
tanggal 5 September untuk Badai Ida, sehingga jumlahnya menjadi sembilan wilayah yang 
penduduknya sekarang memenuhi syarat untuk mengajukan bantuan bencana FEMA. 

Penduduk Wilayah Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk dan 
Westchester sekarang dapat mengajukan permohonan untuk program Bantuan Individu FEMA. 
Batas waktu untuk mendaftar adalah hari Senin, tanggal 6 Desember. Bagi yang sudah mendaftar, 
tidak perlu mendaftar lagi. 

Badai Ida melanda New York dari tanggal 1 September sampai tanggal 3 September. Pemilik rumah 
dan penyewa rumah di sembilan wilayah yang mengalami kerusakan atau kerugian sebagai akibat 
langsung dari badai ini dianjurkan untuk meminta bantuan. Bantuan bencana dapat mencakup 
bantuan hibah untuk membantu membayar perumahan sementara dan perbaikan bagian-bagian 
rumah yang penting serta membantu kebutuhan-kebutuhan penting lainnya yang diakibatkan oleh 
bencana ini seperti biaya pengobatan dan perawatan gigi. 

Anda dianjurkan untuk mengajukan permohonan ke FEMA meskipun Anda memiliki asuransi, tetapi 
pertama-tama Anda harus mengajukan klaim kepada penyedia asuransi Anda. FEMA memberikan 
bantuan kepada pemohon bantuan untuk biaya yang diakibatkan oleh bencana yang tidak 
diasuransikan atau diasuransikan tapi tidak memadai dan untuk kebutuhan-kebutuhan penting 
lainnya. Pemohon bantuan diminta untuk menginformasikan FEMA tentang semua cakupan 
asuransi termasuk asuransi banjir, asuransi kepemilikan rumah, dan asuransi kendaraan. 

Pemohon yang memiliki asuransi harus menyediakan dokumentasi yang mengidentifikasikan 
kesepakatan penyelesaiannya atau manfaat asuransi mereka sebelum FEMA mempertimbangkan 
kelayakan mereka untuk kategori bantuan yang dapat ditanggung oleh asuransi swasta. 

Untuk mengajukan bantuan FEMA, kunjungi DisasterAssistance.gov, gunakan aplikasi seluler FEMA 
atau hubungi Saluran Bantuan FEMA di 800-621-3362. Jika Anda menggunakan layanan relai video 
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(VRS), layanan telepon dengan teks, atau lainnya, berikan nomor layanan tersebut kepada FEMA. 
Operator saluran bantuan tersedia setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Tekan tombol 
nomor 2 untuk bahasa Spanyol. Tekan tombol nomor 3 untuk penerjemah bahasa Anda. 

Anda juga dapat mengunjungi Pusat Pemulihan Bencana dan bertemu langsung dengan staf FEMA 
dan perwakilan dari lembaga federal dan dari perwakilan negara bagian lainnya yang dapat 
memberikan informasi tentang bantuan bencana. Untuk menemukan pusat pemulihan di dekat 
Anda, kunjungi DRC Locator (fema.gov). 

Untuk informasi resmi tentang upaya pemulihan New York, kunjungi fema.gov/disaster/4615. Ikuti 
kami di Twitter di twitter.com/femaregion2 dan facebook.com/fema. 
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Misi FEMA adalah untuk membantu orang sebelum bencana, pada saat terjadi bencana, dan 
setelah bencana. 
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