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                                                            YIDDISH    1    2021נאוועמבער 

אויפקלערן דעם אמת    אפט געפרעגטע פראגעס: 

 NY  - הילף פאר הוריקאן איידע   FEMA'sוועגן  
ראקלענד, סופאלק און וועסטשעסטער  בראנקס, דאטשעס, קינגס, נאסאו, קווינס, ריטשמאנד, איינוואוינער פון דער 

מאנטאג,  וואס האבן געהאט שאדן אדער פארלוסטן אלץ א דירעקטע ארויסקום פון הוריקאן איידע האבן ביז  קאונטיס

 פאר קאטאסטראפע הילף.  FEMA, צו  אפליקירן צו 6דעצעמבער 

 צו אייערע פינף אפט געפרעגטע פראגעס פון דער וואך:  דא זענען ענטפערס 

 צו אינספעקטירן מיין הויז איידער איך הייב עס אן פארריכטן?  FEMAש: צי דארף איך ווארטן פאר  

אינספעקציע איידער איר הייבט אן פארריכטן. ערשטנס, פילט אויס א תביעה מיט אייער   FEMAניין. ווארט נישט פאר א ת: 

  . אויב איר האט נישט קיין אינשורענס אדער אייער אינשורענס דעקונג איז FEMAקאמפאני דערנאך אפליקירט פאר אינשורענס 

העלפן. שיקט קאפיעס פון אייערע   FEMAן מעגלעך ע יכער, לעבעוודיג און פונקציאנעל, קנישט גענוג צו מאכן אייער שטוב ז 

און לייגט אין א זייט סיי וועלכע קבלות,    ,FEMAאדער אן החלטה בריוו צו און/  נג, אויסגלייכונגעןאינשורענס דאקומענטן; דעקו 

אינספעקטאר  פארשאפטע שאדנס צו ווייזן דעם אינספעקטאר. דער   -פארריכטן קאטאסטראפע  ן קאנטראקטס און שאצונגען פאר

 .  FEMAזיי שיקן צו   וועט אייך הייסן 

מיך צוריקצאלן פארן קאסט פון אויסרייניגן מיין דירה נאך   FEMAהילף. וועט   FEMAש: איך האב שוין אפליקירט פאר 

 הוריקאן איידע? 

קאטאסטראפע הילף קענען זיין פאסיג פאר אן   FEMAאייגנטימערס און דינגערס וואס זענען באשטעטיגט געווארן צו באקומען   ת:

מאליגע אפצאלונג צו אדרעסירן פארמינערטע שאדנס וואס דער שטורעם האט גורם געווען אויפן שטוב, אפשאפן פאטנציאלע  -איין

 פארזיכערונג אינטערעסן און פארמיידן מער פארלוסטן.  

זיך נישט ערלויבן קיין הלוואה.  קען יסטראציע, אבער איך קליינע ביזנעס אדמינ  USהאט מיך איבערגעשיקט צום   FEMAש.  

 וואס זאל איך טון?

ביזנעס   קליינע USקאטאסטראפע הילף און מ'האט אייך איבערגעשיקט צו   FEMAאויב איר האט אפליקירט פאר   ת:

הלוואה אפליקאציע. אויב איר ווערט באשטעטיגט   SBAאדמיניסטראציע, איז עס וויכטיג אז איר זאלט פארענדיגן און אויספילן אן 

קט צו  י באשליסן צי איר זאלט ווערן צוריקגעש SBAפאר אן הלוואה, מוזט איר עס נישט אננעמען. נאכדעם וואס איר אפליקירט, וועט 

FEMA אנדערע געברויכן הילף, וואס איז כולל בייטן וויכטיגע הויזגעזינד זאכן און אנדערע    ען באטראכט וועגן איר צו קומען אי

אדער    800-659-2955באדינונג צענטער -'ס קונים SBAשייכ'דיגע אויסגאבן. פאר מער אינפארמאציע, רופט -קאטאסטראפע

 DisasterCustomerService@sba.gov.אימעילט 

 הילף?  FEMAש. איך האב אן אייגן קאנדאו און איך וואוין דערין. בין איך פאסיג פאר 

קאטאסטראפע הילף פאר איידע  אויב איר וואוינט אין איינע פון די ניין קאונטיס וואס זענען דעזיגנירט געווארן פאר פעדעראלע   ת:

און דער היזק צו אייער דירה איז נישט געווען געדעקט ביי אייער אינשורענס, קענט איר זיין פאסיג פאר געוויסע סארטן הילף פון  

FEMA ערשטנס, פילט אויס א תביעה מיט אייער אינשורענס קאמפאני דערנאך אפליקירט צו .FEMA.    שיקט קאפיעס פון אייער

דער אגענטור וועט איבערקוקן אייער אינפארמאציע און    .FEMAרענס דעקונג, אויסגלייכונגען אדער אן החלטה בריוו צו אינשו 

פארשאפטע שאדנס קען כולל זיין קאמפאנענטן,  -ווָאסער סארט הילף איר קוואליפיצירט. פאסיגע קאטאסטראפע אויף באשטעטיגן  

 יער דירה. אינסטאלאציעס, גע'רערן און אפאראטן אין אי
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 YIDDISH 2 2021נאוועמבער                          fema.gov/disaster/4615לערנט מער אין 

וועט  פארראכטן פון שאדנס פון הוריקאן איידע און איך קען מער נישט וואוינען אין איר.   טש. די דירה וואס איך דינג ווער

FEMA ?מיך העלפן באצאלן פאר א צייטוויליגן ארט צו וואוינען 

ט זיך אין איינע פון די ניין קאונטיס דעזיגנירט צו באקומען קאטאסטראפע הילף פאר איידע, קענט איר  אויב אייער דירה געפונת:  

- געלט הילף. די גרענט קען אייך העלפן מיט די קאסטן פונעם גאראנטי, דירה- גרענט אויף דירה FEMAמעגלעך זיין פאסיג פאר א 

 ז ביז אייער דירה ווערט פארראכטן.  עלט, און נייטיגע יוטיליטיס אזוי ווי לעקטער און גאג

 קאטאסטראפע הילף:  FEMAאופנים צו אפליקירן פאר 

אויב איר נוצט     . 3362-621-800 הילפליין   FEMAמאבילע אפ אדער רופט  FEMA, נוצט די DisasterAssistance.govבאזוכט   ▪

דעם נומער פון יענע   FEMAא פארשריבענע טעלעפאן סערוויס אדער אנדערע, גיט   (,VRSאריבערטראג סערוויס )א ווידעא 

פאר אן   3פאר שפאניש. דרוקט   2ביי נאכט טאג טעגלעך. דרוקט  7אינדערפרי ביז   8סערוויס.  די ליניעס זענען אפן פון 

 איבערזעצער וואס רעדט אייער שפראך. 

און רעפרעזענטאטיווען   פערסאנאל  FEMAטרעפן מיט כן א קאטאסטראפע קאמפענסאציע צענטער און זיך איר קענט אויך באזו ▪

פון אנדערע פעדעראלע און סטעיט ביוראס וואס קענען צושטעלן אינפארמאציע וועגן קאטאסטראפע הילף. צו טרעפן א  

 ) gov)FEMADRC Locator..קאמפענסאציע צענטער לעבן אייך, באזוכט 

און   DisasterAssistance.govּפַאמפלעטן און אנדער הילף, באזוכט    אראפלאדעוודיקע  FEMAפאר נאך אנליין מקורות ווי אויך 

 דרוקט אויף ''אינפארמאציע.''  

גייט אונדז נאך    gov/disaster/4615FEMA..פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן ניו יארקס קאמפענסאציע באמיאונגען, באזוכט  

 /FEMAwww.facebook.com.און אויף פייסבוק/Region2FEMAhttps://twitter.comויף טוויטער אין א

# # # 

FEMAצו העלפן מענטשן איידער, בשעת מעשה און נאך קאטאסטראפעס. 'ס מיסיע איז 

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
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