
Unaweza Kuwa Uwezo wa 
Kupata Msaada wa Maafa 
FEMA na serikali, wilaya au serikali ya kikabila inaweza 
kutoa msaada wa maafa ya moja kwa moja na kifedha 
kwa raia wa Amerika, raia wasio kuwa raia wa Amerika 
na wageni waliohitimu. 

Msaada wa janga unaweza kujumuisha pesa za msaada wa muda wa 
kukodisha, ukarabati wa nyumba, upotezaji wa mali ya kibinafsi na 
mahitaji mengine makubwa yanayo husiana na majanga au gharama 
ambazo hazi funikwi na bima au njia zingine. 

 
 

 
 

 
Mwana nchi - Mtu aliyezaliwa katika moja ya 
majimbo 50, Wilaya ya Kolumbia, Puerto Riko, 
Visiwa vya Virgin vya Amerika (U.S. Virgin 
Islands), au Visiwa vya Mariana ya Kaskazini 
(Northern Mariana Islands) ; mtu aliye zaliwa  
nje ya Amerika kwa mzazi mmoja wa Amerika au 
raia ambaye amepata kuwa mwana nchi wa 
Amerika kisheria 

Raia wasio kuwa wana nchi - Mtu aliye zaliwa 
katika milki ya Amerika (kwa mfaano Amerikan 
Samoa au Kisiwa cha Swain) mnamo au baada ya 
tarehe Amerika ilipata milki hiyo, au mtu ambaye 
wazazi wake ni raia wasio wana nchi wa Amerika. 
Wana nchi wote wa Amerika ni raia wa Amerika, 
lakini sio kila raia wa Amerika ni mwana nchi  
wa Amerika.

Mgeni aliyehitimu kwa ujumla ni pamoja na: 

• Watu ambao ni Wakaazi wa Kudumu 
kisheria (Wamiliki wa "Green Card") 

• Wakimbizi watu wanaomba 
kuhalalishwa baada ya kukaa juu ya 
kukaa visa yao, wakimbizi, au wageni 
ambao hali yao ya kufukuzwa inazuiliwa 

• Wageni waligawiana kwenda Amerika kwa 
kiyasi cha mwaka mmoja 

• Wageni (Aliens) walo kubaliwa kuingia kwa 

masharti (kwa sheria iliyotumika kabla ya 

Aprili 1, 1980) 

• Mgeni wa Kuba / Haiti 

• Wageni wengine walifanyiwa ukatili uliokithiri 
au wamekuwa wahanga wa aina kali ya 
usafirishaji haramu wa binadamu, pamoja na 
watu walio na visa ya "T" au "U" 

Ikiwa mwombaji hatimizi mahitaji uraia au hali ya 
uhamiaji wakati wa maombi, kaya bado inaweza 
kuomba aina fulani za usaidizi wa IHP ikiwa: 

• Mwanakaya mwingine, pamoja na mtoto 
mdogo, anakidhi vigezo vya kustahiki wakati 
wa usajili 

• Mzazi au mlezi wa mtoto mdogo anayeishi 
katika nyumba moja anaweza kuomba msaada 
kwa niaba ya mtoto mdogo ambaye ni mwana 
nchi wa Amerika, raia ambaye sio mwana nchi, 
au mgeni aliye anastahiki. Mtoto mdogo lazima 
awe chini ya umri wa miaka 18 kama siku ya 
kwanza ya kipindi cha tukio au siku ya 
kutangaza maafa, yoyote itakayo kuja mwanzo.

 

 

Watu wana paswa ku shauriana na mtaalam wa uhamiaji  kuthibitisha ikiwa 
wanatimiza mahitaji ya hali ya uhamiaji kwa msaada wa janga la FEMA. 


