Maaaring Mag-apply ang mga Nagrenta
para sa Tulong sa Pederal
Release Date: Apr 1, 2021

Ang mga nangungupahan sa 126 na itinalagang mga lalawigan * sa Texas na
napilitang umalis mula sa kanilang nasirang mga bahay dahil sa matinding mga
bagyo sa taglamig ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong mula sa
FEMA at sa U.S. Small Business Administration (SBA). Ang pederal na
gantimpala na pera ay maaaring makatulong na magbayad para sa
pansamantalang pabahay at iba pang mga pangangailangan na hindi sakop ng
insurance.
Tulong sa Pagrenta ng FEMA
Maaaring magamit ang mga gantimpala upang magrenta ng ibang lugar sa
limitadong panahon habang ang pag-aayos ay ginagawa sa iyong bahay sa pagupa. Ang paunang gantimpala sa pag-upa ay para sa dalawang buwan at
maaaring suriin para sa karagdagang tulong.
Maaaring magamit ang mga gantimpalang paupahan para sa mga deposito sa
insurance, upa at ang gastos ng mahahalagang panggamit, tulad ng gas at tubig.
Hindi maaaring magamit ang mga gantimpala sa pagbayad ng mga
magkakahiwalay na mga singil sa cable o internet. Ang mga gantimpala ay hindi
mga pautang, at hindi kailangang bayaran. Hindi sila buwis na kita at hindi
makakaapekto sa pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng Social
Security, Medicare, Medicaid o mga Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP).
Kapalit at Pagkukumpuni ng Ibang mga Pangangailangan
Tinutulungan din ng FEMA ang mga karapat-dapat na makaligtas, kabilang ang
mga nangungupahan, na hindi insured at hindi underinsured na mga
kinakailangang gastos at seryosong pangangailangan na dulot ng mga bagyo.
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Maaari ring maging kwalipikado ang mga nangungupahan para sa isang
gantimpala sa ilalim ng Other Needs Assistance Program ng FEMA para sa
mahahalagang personal na pag-aari at iba pang mga gastos na nauugnay sa
sakuna. Maaaring kabilang dito ang kapalit o pag-aayos ng kinakailangang
personal na pag-aari, tulad ng kasangkapan, kagamitan sa bahay, damit, aklat o
gamit sa paaralan; kapalit o pag-aayos ng mga gamit at iba pang kagamitan na
nauugnay sa trabaho; pag-aayos ng sasakyan; at mga bayarin sa medikal /
dental.
Ang mga nangungupahan ay maaaring magparehistro sa FEMA sa isa sa tatlong
paraan:
Sa online, sa pagbisita sa www.DisasterAssistance.gov;
Sa pag-download ng FEMA app sa isang smartphone o tablet; o
Sa pagtawag sa FEMA Helpline sa 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).
Magagamit ang mga multilingual na operator. Ang mga linya na walang bayad
ay bukas ng 6 a.m. hanggang 10 p.m. CDT araw-araw. Magagamit din ang
mga operator na tumutulong upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa
mga aplikasyon na naisumite na.
Kasama sa proseso ng pagpaparehistro ang pagbibigay ng isang numero ng
telepono upang maaaring makipag-ugnay sa iyo ang FEMA at mag-set up ng
isang virtual na inspeksyon sa bahay. Kung gumagamit ka ng isang serbisyo ng
relay tulad ng isang videophone, InnoCaption o CapTel, dapat mong ibigay sa
FEMA ang iyong tukoy na bilang na nakatalaga sa serbisyong iyon.
Upang magparehistro online sa DisasterAssistance.gov i-click ang asul na Apply
Online na pindutan sa ilalim ng pahina, pagkatapos suriin ang listahan ng
aplikasyon ng nakaligtas sa sakuna at kumpletuhin ang isang aplikasyon upang
malaman kung karapat-dapat kang tumanggap ng tulong sa sakuna.
Pagkatapos magrehistro, maaari kang manatili sa DisasterAssistance.gov upang
lumikha ng isang personal na online account ng tulong sa sakuna at manatiling
pakikipag-ugnayan sa FEMA. Upang lumikha ng isang account:
I-click ang berdeng Check Status na pindutan sa ilalim ng
DisasterAssistance.gov.
I-click ang asul na Create Account na pindutan sa ilalim ng pahina.
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Ipasok ang iyong petsa ng kapanganakan at numero ng Social Security, na
ibinigay mo dati noong nagparehistro para sa tulong.
Sagutin ang apat na katanungang panseguridad na nabuo mula sa data ng
pampublikong rekord upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan.
Lumikha ng user ID at password.
Ilagay ang iyong email na address. Ang FEMA ay magpapadala ng isang
pansamantalang PIN sa loob ng 24 na oras. Sundin ang mga tagubilin sa email
upang matapos ang paglikha ng iyong account.
Kung Ikaw Ay Pinatalsik
Ang mga nangungupahan na nahaharap sa pagpapaalis o pinalayas mula sa
kanilang apartment na napinsala sa bagyo — kung ang kanilang yunit ay may
pinsala o hindi — ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong sa sakuna.
Ang mga nangungupahan na nagparehistro na para sa tulong ng pederal at
pinalayas matapos silang magparehistro dahil sa pinsala sa iba pang mga bahagi
ng kanilang complex ay dapat tumawag sa FEMA Helpline.
Mga Pautang sa SBA
Ang mga nangungupahan ay maaari ring maging karapat-dapat para sa
pangmatagalang, mababang pautang na may interes na hanggang sa $ 40,000
mula sa U.S. Small Business Administration (SBA). Ang mga pautang na ito ay
maaaring magamit upang mabayaran ang gastos sa pag-aayos o pagpapalit ng
mahahalagang personal na nasira ng bagyo.
Para sa impormasyon, bisitahin ang SBA.gov/disaster, tumawag sa 800-659-2955
(TTY 800-877-8339) o
mag-email sa DisasterCustomerService@sba.gov. Upang mag-aplay para sa
isang pautang sa SBA, bisitahin ang disasterloan.sba.gov/ela.
* Mga itinalagang lalawigan:
Anderson, Angelina, Aransas, Atascosa, Austin, Bandera, Bastrop, Bee, Bell,
Bexar, Bosque, Bowie, Blanco, Brazoria, Brazos, Brooks, Brown, Burleson,
Burnet, Caldwell, Calhoun, Cameron, Chambers, Cherokee, Collin, Colorado,
Comal, Comanche, Cooke, Coryell, Dallas, Denton, DeWitt, Duval, Eastland,
Ector, Ellis, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Freestone, Galveston, Gillespie,
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Goliad, Gonzalez, Grayson, Gregg, Grimes, Guadalupe, Hardin, Harris, Harrison,
Hays, Henderson, Hidalgo, Hill, Hood, Houston, Howard, Hunt, Jackson, Jasper,
Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Johnson, Jones, Karnes, Kaufman, Kendall,
Kleberg, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Lubbock, Medina, Madison,
Matagorda, Maverick, McLennan, Milam, Montague, Montgomery, Nacogdoches,
Navarro, Newton, Nueces, Orange, Palo Pinto, Panola, Parker, Polk, Robertson,
Rockwall, Rusk, Sabine, San Jacinto, San Patricio, Scurry, Shelby, Smith,
Stephens, Tarrant, Taylor, Tom Green, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Val Verde,
Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Wichita,
Willacy, Williamson, Wilson, Wise and Wood.
Karagdagang Impormasyon:
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa matinding mga bagyo sa
taglamig sa Texas, bisitahin ang fema.gov/disaster/4586. Sundan ang FEMA
Region 6 Twitter account sa twitter.com/FEMARegion6.
Ang mga taong ang unang wika ay hindi Ingles ay maaaring makahanap ng
mga pagsasalin ng dokumentong ito sa ibang mga wika sa pamamagitan ng
paggamit ng mga sumusunod na mabilis na link sa FEMA.gov: Arabic | Chinese
| English | Hindi | Korean | Spanish | Tagalog | Urdu | Vietnamese.
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