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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL I FEMA ZAPOWIADAJĄ OTWARCIE CENTRA
USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF
Placówki będą oferować pomoc nowojorczykom dotkniętym pozostałościami
huraganu Ida, którzy kwalifikują się do indywidualnego programu pomocy
Gubernator Kathy Hochul oraz Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal
Emergency Management Agency) ogłosiły dzisiaj otwarcie kilku Centrów Usuwania
Skutków Katastrof (Disaster Recovery Centers), które będą udzielać informacji,
pomocy i wsparcia mieszkańcom Nowego Jorku, którzy zostali dotknięci przez burze i
powodzie spowodowane pozostałościami huraganu Ida. Specjaliści ds. odbudowy z
FEMA i amerykańskiego Small Business Administration odpowiedzą na pytania i
udzielą informacji na temat rodzajów pomocy federalnej dostępnej dla właścicieli
domów, najemców i właścicieli firm w wyniku deklaracji dotyczących poważnych klęsk
żywiołowych wynikających z huraganu.
Gminy Bronx, Queens, Kings, Richmond i okręg Westchester zostały wyznaczone do
pomocy indywidualnej w ramach deklaracji poważnej klęski żywiołowej dla
pozostałości po huraganie Ida.
„Mieszkańcy Nowego Jorku, którzy ucierpieli w wyniku zeszłotygodniowych
niszczycielskich powodzi i szkód wyrządzonych przez burzę, mogą teraz otrzymać
indywidualną pomoc od profesjonalistów przygotowanych do pomocy w procesie
odbudowy” – powiedziała gubernator Hochul. „Dziękuję naszym partnerom w rządzie
federalnym za szybką pracę w celu ustanowienia tych niezbędnych obiektów,
ponieważ nadal zapewniamy nowojorczykom pomoc, której potrzebują”.
Następujące Centra Usuwania Skutków Katastrof będą otwarte od 8.00 do 19.00
codziennie, aż do odwołania:
Medgar Evers College – 231 Crown Street, Brooklyn, NY 11225
Queens College, Student Union – 152-45 Melbourne Ave, Flushing, NY 11367
Hostos Community College – 450 Grand Concourse, E. Building C, Bronx, NY 10451
Grinton I. Will Library – 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710
Mamaroneck Village Court Clerk – 169 Mount Pleasant Ave, Mamaroneck, NY 10543
College of Staten Island, Gymnasium Building R1 – 2800 Victory Blvd., Staten Island,
NY 10314

Placówki w Yonkers, Mamaroneck i Staten Island będą działać w mobilnych centrach,
zanim zostaną przeniesione do swoich stałych siedzib. Dodatkowe lokalizacje DRC
zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
Poszkodowani mieszkańcy NYC mogą też dzwonić pod numer 311 lub odwiedzić
stronę NYC.gov/IDA, aby móc skorzystać z dostępnych usług miejskich.
Personel agencji stanowych będzie stacjonował w centrach DRC, łącząc
poszkodowanych z programami państwowymi lub usługami, które mogą być dostępne,
aby pomóc im w odbudowie.
Osoby ocalałe, które mają dostęp do Internetu lub telefonu, mogą rejestrować się w FEMA za
pośrednictwem aplikacji FEMA, online pod adresem www.disasterassistance.gov lub pod
numerem 800-621-3362. Osoby z zaburzeniami mowy lub niedosłuchem, które korzystają z
telefonu z funkcją TTY, powinny dzwonić bezpośrednio pod numer 800-462-7585. Osoby
korzystające z numeru 711 lub usługi Video Relay Service mogą dzwonić pod numer 800621-3362. Te bezpłatne numery telefonów działają w godzinach od 7.00 do 23.00 (czasu
lokalnego) przez siedem dni w tygodniu, aż do odwołania. Operatorzy są wielojęzyczni, a ci,
którzy korzystają z usług wideorozmów, takich jak wideofon, InnoCaption lub CapTel, powinni
przekazać FEMA swój określony numer przypisany do tej usługi. Osoby potrzebujące pomocy
ze względu na język lub niepełnosprawność proszone są o poinformowanie o tym operatora.
Ze względu na bieżące problemy z łącznością centrum odzyskiwania oferuje również
miejsce dla ocalałych, aby mogli osobiście zarejestrować się w celu uzyskania pomocy
i uzyskać indywidualną pomoc od specjalistów ds. odzyskiwania.
Aby uzyskać dodatkowe zasoby online, jak również broszury FEMA do pobrania i inne
pomoce, proszę odwiedzić www.disasterassistance.gov i kliknąć „informacje”.
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