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Arabic 

 إيدا  إلعصار وكالة إدارة الطواريء االتحادية مساعدة بخصوص  إثبات الحقائق

  أو ألضرار تعرضوا الذين وويستشيستر وسوفولك  وروكالند وريتشموند وكوينز  وناساو وكينغز ودوتشيس  برونكس مقاطعات سكانل بقي

 للحصول ة )فيما(الفيدرالي الطوارئ إدارة وكالة إلى بطلب للتقدم ،ديسمبر/كانون االول 6 االثنين، يوم حتى إيدا إلعصار  مباشرة كنتيجة خسائر

 .الكوارث حاالت في المساعدة على

 :األسبوع هذا لديك شائعة أسئلة خمسة ألهم إجابات يلي فيما

 باإلصالحات؟  أبدأ أن قبل منزلي لتفقد فيما وكالة انتظار إلى أحتاج هل: س

 ثم بك، الخاصة التأمين شركة إلى إدعاء بتقديم قم أوال،. اإلصالحات في البدء قبل)فيما(  الفيدرالية الطوارئ إدارة وكالة تفتيش  تنتظر ال .الك: ج

 وصالحا آمنا منزلك لجعل كافية غير بك الخاصة التأمينية التغطية كانتإذا  أو  تأمين لديك يكن لم إذا دة من فيما.مساع على للحصول بطلب تقدم

  حفظقم بو ،فيما إلى التحديد خطاب أو/  و والتسوية التغطية :بك الخاصة التأمين وثائق من نسخ رسلأ. المساعدة من  فيما تتمكن فقد وعمليا، للعيش

 فيما.  إلى ابإرساله المفتش ينصحك سوف فيما. لمفتش إلظهارها الكوارث عن  الناجمة األضرار إلصالح وتقديرات وعقود إيصاالت أي

 إيدا؟ إعصار بعد شقتي تنظيف تكاليف فيما ستعوضني هل .فيما مساعدة على للحصول  بطلب بالفعل تقدمت  لقد: س

 واحدة لمرة  دفعة  على للحصول مؤهلين الكوارث حاالت في من فيما مساعدة  الموثقون للحصول على والمستأجرون المنازل مالكو يكون قد: ج

 .إضافية خسائر ومنع المحتملة   السالمة مخاوفإزالة و المنزل  على العاصفة أحدثته الذي  الضرر من األدنى الحد لمعالجة

 أفعل؟ أن يجب  ماذا. قرض لتحم   يمكنني ال لكن المتحدة، بالواليات الصغيرة األعمال إدارة إلى فيما أحالتني. س

 المهم فمن المتحدة، بالواليات الصغيرة األعمال إدارة إلى إحالتك وتمت الكوارث حاالت في مساعدة على للحصول فيما إلى بطلب تقدمت إذا: ج

  األعمال إدارة ستحدد التقديم، بعد. قبوله عليك يتعين فال قرض، على  الموافقة حصلت على إذا .الصغيرة األعمال إدارة قرض طلب وتقدم تكمل أن

  أخرى ونفقات  أساسية منزلية أدوات استبدال تشمل والتي أخرى، الحتياجات لك مساعدتها في للنظر فيما إلى إرجاعك يجب كان إذا ما الصغيرة

  إلكترونيا بريدا أرسل أو  2955-659-800  علىالصغيرة  األعمال إدارة عمالء خدمة بمركز اتصل المعلومات، من لمزيد. بالكوارث متعلقة

 . DisasterCustomerService@sba.gov إلى

 ؟من فيما مساعدة على  للحصول مؤهل أنا هل. هافي وأعيش خاصة شقة أملك أنا: س

 التأمين يغطي ولم بسبب إعصار عايدة الكوارث حاالت في فيدرالية مساعدة الستالم المخصصة ةالتسع المقاطعات إحدى في تقيم كنت إذا: ج

  الخاصة التأمين شركة إلى مطالبة  بتقديم قم أوال،فيما.  من المساعدة من معينة أنواع على للحصول مؤهال تكون فقد بوحدتك، لحقت التي األضرار

  أنواع وتحديد  معلوماتك بمراجعة الوكالة ستقوم فيما. إلى القرار خطاب أو التسوية أو التأمينية التغطية من نسخا أرسل فيما. إلى بطلب تقدم ثم بك

 داخل واألجهزة والسباكة  والتركيبات تأسيسات ثابتة الكارثة عن الناجمة المؤهلة األضرار تشمل قد. عليها للحصول مؤهال تكون قد التي المساعدة

 .شقتك

  مكان تكاليف دفع على فيما ستساعدني هل. هناك العيش بإمكاني يعد ولم عايدا إعصار  أضرار من إلصالحات هات أستأجر  التي الشقة تخضع: س

 فيه؟  للعيش مؤقت

  على للحصول مؤهال تكون فقد بسبب اعصار عايدا، الكوارث حاالت في للمساعدة المخصصة ةالتسع المقاطعات إحدى في شقتك كانت إذا: ج

  أثناء والغاز الكهرباء مثل الضرورية والمرافق واإليجار  المؤمنة الودائع تكلفة في العطية هذه تساعد أن يمكن. اإليجار في للمساعدة من فيما منحة

  .شقتك إصالح

 :الكوارث  حاالت في فيما  مساعدة  على للحصول  بطلب التقدم طرق
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 DR-4615-NY  ،2021 نوفمبر/الثاني تشرين 10 إيدا  إلعصار  االتحادية الطواريء إدارة وكالة مساعدة  بخصوص الحقائق إثبات: عن الشائعة األسئلة
 001  الشائعة األسئلة

 2  2021 تشرين الثاني/نوفمبر  fema.gov/disaster/4615تعلم المزيدعلى

 تستخدم كنت  إذا. 800-621-3362  على لفيما المساعدة بخط اتصل أو  للجوال فيما تطبيق استخدم أو DisasterAssistance.gov بزيارة قم ▪

 حتى  صباحا 8  الساعة من مفتوحة وطالخط ستبقى . الخدمة  تلك رقم فيما فامنح غيرها، أو المكتوبة الهاتف خدمة أو (VRS) الفيديو ترحيل خدمة

 .لغتكب  يتحدث مترجم على للحصول 3 على اضغط. اإلسبانية للغة 2  على اضغط. يوميا مساء 7 الساعة

 

 المساعدة عن معلومات تقديم  يمكنهم الذين األخرى  والياتيةو  الفيدرالية وكاالت وممثلي فيما موظفي مع واجتمع الكوارث من التعافي مركز بزيارة قم ▪

 .  DRC Locator (fema.gov) بزيارة قم منك، بالقرب تعافي مركز على للعثور. الكوارث حاالت في

 وانقر DisasterAssistance.gov بزيارة قم  األخرى، والمساعدات للتنزيل القابلة فيما كتيبات إلى باإلضافة اإلنترنت عبر إضافية موارد  على للحصول

 ."معلومات" على

 على  Twitterعلى تابعنا.  fema.gov/disaster/4615 زيارة الرجاء نيويورك، في التعافي جهود  حول المعلومات أحدث على للحصول

 ion2twitter.com/FEMAReg على فيسبوك وعلى facebook.com/fema.    

# # # 

 .الكوارث وبعد وأثناء قبل الناس مساعدة هي فيما مهمة

http://www.disasterassistance.gov/
https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator
http://www.disasterassistance.gov/
file:///C:/Users/yblackma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S202WAWW/fema.gov/disaster/4615
http://twitter.com/FEMARegion2
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9jw1V-2Bo5zjnJlDYvuv2Uss9fUVdD4qLUR5g5P6aeNyAlWOKN_LMDzpl4Nq0l0W7twxHuEzy-2BkxlPg1d7K-2BpAa67OMQF5aA3Z72-2FXM6Bwrk4PgC4ALq-2FN1KZFbq0dIvnjAHIkenOosVeIy4jryNdFhuuVQTvMNeSZQoq3SlT5fPNb9sLEVqccFjBpGLgekSvXV4V4hRGXKdRoDwH7rTrfqYkkwnBGBQ7mTam70ypCa7vTSGgQPx3VU-2BsGnPThHbfDLBkZWFlMiQwx8seofD3qtXHJlJ4IB4EF6LVlCG5HnEzQtAAkMrLOBTy9t4Vb7B3fmmefuNpMnUhT-2Fjwku7Jg2LYMW7EUDxOK70xI4UAjuhp332OxfRqkwLThQXmMBpNL4AL1zHZnUDpnOkYUu-2B-2BxUfTtmne8-3D

