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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA 
WNIOSKÓW W CELU ZAPEWNIENIA POMOCY PO PRZEJŚCIU HURAGANU IDA 

WYKLUCZONYM MIESZKAŃCOM W STANIE NOWY JORK  
  

Poszkodowani mieszkańcy w stanie Nowy Jork mogą składać wnioski do 4 
stycznia, a organizacje społeczne wybrane w dotkniętych obszarach otrzymają 

pomoc w odbudowie  
  

Wybrane organizacje non-profit będą pracować bezpośrednio z mieszkańcami, 
którzy nie kwalifikują się do otrzymania pomocy z programu FEMA  

  
W ramach programu kontynuowane jest udzielanie pomocy mieszkańcom, którzy 

zadzwonili na infolinię ONA pod numer 1-800-566-7636  
  

Tłumaczenie komunikatu na język hiszpański jest dostępne tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że termin składania wniosków o przyznanie 
środków finansowych z Funduszu Pomocy Ofiarom Huraganu Ida (Ida Relief Fund) 
zostanie przedłużony do 4 stycznia, aby zapewnić pomoc osobom wykluczonym, które 
ucierpiały w wyniku burz i powodzi spowodowanych przez huragan Ida.Mieszkańcy 
stanu Nowy Jork, którzy nie kwalifikują się do otrzymania pomocy w usuwaniu skutków 
huraganu w ramach Indywidualnego Programu Pomocy FEMA (FEMA Individual 
Assistance Program) lub w inny sposób, mogą ubiegać się o fundusze, które są 
dystrybuowane poprzez sieć organizacji społecznych.  
  
„W następstwie huraganu Ida, z pełnym zaangażowaniem pomagamy wszystkim 
mieszkańcom stanu Nowy Jork w odbudowie po tej niszczycielskiej 
burzy”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki przedłużeniu terminu składania 
wniosków o przyznanie środków finansowych, wykluczeni mieszkańcy stanu Nowy 
Jork, którzy nie kwalifikują się do otrzymania pomocy z programu FEMA, oraz 
organizacje społeczne działające w terenie, mogą teraz zebrać wszystkie informacje 
niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie funduszy potrzebnych do odbudowy”.  

  

Przedłużenie terminu składania wniosków świadczy o zwiększeniu zaangażowania 
władz stanu we wspieranie tych organizacji non-profit we wspólnych działaniach na 
rzecz dystrybucji pomocy i oferuje więcej czasu na zebranie informacji i dokumentów 
dla osób ubiegających się. Do 30 listopada, ponad 1800 osób skontaktowało się z 
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nami w sprawie tego programu, a spośród tych pierwszych kontaktów, 403 
gospodarstwa domowe złożyły wnioski, a 507 gospodarstw domowych zakwalifikowało 
się do otrzymania funduszy z programu FEMA i zostało tam skierowanych. Do tej pory 
54 gospodarstwa domowe otrzymały blisko 228 376 USD. Dodatkowe 31 gospodarstw 
domowych ma zatwierdzone wnioski i oczekuje na wypłatę. Hrabstwo Orange zostało 
objęte Deklaracją Klęski Żywiołowej i dotknięci mieszkańcy tego hrabstwa powinni 
zadzwonić na infolinię ONA.  
  
Pomocy udzielają następujące organizacje:  
  
Bronx - Catholic Charities Community Services, 402 East 152nd Street, Bronx, NY 
10455  
Brooklyn - Chinese American Planning Council, 4101 8th Ave, 4th Floor, Brooklyn, NY 
11232  
Queens - MinKwon, 133-29 41st Avenue, Suite 202, Flushing, NY 11355  
Queens - Make the Road, 92-10 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372  
Staten Island - Make the Road, 161 Port Richmond Ave, Staten Island, NY 10302  
Nassau - Economic Opportunity Commission of Nassau County, 134 Jackson Street, 
Hempstead, NY 11550  
Suffolk - Make the Road, 1090 Suffolk Ave, Brentwood, NY 11717  
Westchester & Rockland - NeighborsLink, 27 Columbus Ave, Mount Kisco, NY 10549  
  
Pełniący obowiązki Sekretarza Stanu, Brendan C Hughes, 
powiedział: „Pozostałości huraganu Ida zniszczyły domy i środki do życia tak wielu 
osób, a miesiące później, w następstwie kolejnych sytuacji awaryjnych i klęsk 
żywiołowych, dotknięte nimi osoby nadal usiłują zebrać podstawowe informacje, aby 
uzyskać niezbędne wsparcie, którego potrzebują, aby stanąć na nogi. Dzięki 
przywództwu gubernator Hochul, przedstawicielom Biura dla Nowych Amerykanów 
(Office for New Americans, ONA) będziemy kontynuować udzielanie niezbędnego 
wsparcia, aby pomóc najbardziej zagrożonym społecznościom, potrzebującym pomocy 
z Funduszu Pomocy Ida, w odbudowie ich życia”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Catalina Cruz, powiedziała: „Gubernator Hochul zrobiła 
ogromny krok we wspieraniu naszych sąsiadów poprzez przydzielenie funduszu 
pomocowego po przejściu huraganu Ida. Setki wykluczonych rodzin już zgłosiły się po 
pomoc. Biorąc jednak pod uwagę charakter tej klęski żywiołowej, wielu innych 
prawdopodobnie potrzebuje więcej czasu. Dziękuję gubernator Hochul za to bardzo 
potrzebne przedłużenie terminu składania wniosków i z niecierpliwością czekam na 
dalszą współpracę”.  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji Catholic Charities of New York, prałat Kevin 
Sullivan, powiedział: „Organizacja Catholic Charities aż za dobrze wie, że często, lata 
po katastrofie, dotknięte rodziny i osoby nadal borykają się z konsekwencjami takich 
wydarzeń. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za przedłużenie finansowania z 
Funduszu Pomocy Ofiarom Huraganu Ida, co pozwala nam kontynuować pomaganie 
potrzebującym”.  



  
Dyrektor wykonawczy organizacji Neighbors Link, Carola Otero Bracco, 
powiedziała: „Rozszerzenie Funduszu Pomocy Ofiarom Huraganu Ida jest 
niezbędnym krokiem w celu zapewnienia, że osoby w obszarach dotkniętych skutkami 
tego huraganu otrzymają potrzebną im pomoc, niezależnie od statusu imigracyjnego, 
sytuacji mieszkaniowej czy możliwości opłacenia ubezpieczenia. Wiele wykluczonych 
osób pracuje w sektorze podstawowych usług publicznych i odgrywa kluczową rolę w 
naszej gospodarce, często jednak są one pozbawione większości form pomocy 
rządowej, dlatego mogą potrzebować dodatkowego czasu i pomocy, aby się o nią 
ubiegać. Organizacja Neighbors Link jest wdzięczna gubernator Hochul za 
przedłużenie tego programu w celu zapewnienia mieszkańcom czasu i środków 
potrzebnych do złożenia wniosku”.  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji Make the Road, Theo Oshiro, 
powiedział: „Fundusz Pomocy Ofiarom Huraganu Ida jest niezwykle istotnym źródłem 
pomocy dla wykluczonych mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy doświadczyli 
najgorszych skutków huraganu Ida. To przedłużenie terminu składania wniosków 
stanowi bardzo dobrą wiadomość dla naszych społeczności, ponieważ dzięki niemu 
mamy więcej czasu na zapewnienie, że jak największa liczba naszych sąsiadów 
otrzyma potrzebną im pomoc”.  
  
Pełniący obowiązki dyrektora wykonawczego firmy Economic Opportunity 
Commission of Nassau County, Eric Poulson, powiedział: „Firma EOC of Nassau 
County, Inc., jest zachwycona informacją, że Fundusz Pomocy Ofiarom Huraganu Ida 
został przedłużony do 4 stycznia. Pozwoli to firmie EOC of Nassau County, Inc. na 
dalszą pomoc tym, którzy zostali dotknięci przez huragan Ida. Osoby i rodziny, którym 
pomogliśmy, są niezmiernie wdzięczne, ponieważ nie miały one innej alternatywy. Była 
to dla nich tzw. ostatnia deska ratunku, jeśli chodzi o zapewnienie tymczasowych 
mieszkań i zaspokojenie najważniejszych potrzeb. Cieszymy się, że możemy 
kontynuować naszą misję, aby pomóc jak największej liczbie osób i rodzin”.  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji MinKwon Center for Community Action, John 
Park, powiedział: „Organizacja MinKwon Center for Community Action z 
zadowoleniem przyjmuje przedłużenie tej niezwykle ważnej pomocy finansowej dla 
wielu najbardziej narażonych imigrantów w stanie Nowy Jork. Na początku pandemii, 
wykluczeni pracownicy restauracji, dostawcy i pracownicy służby zdrowia na pierwszej 
linii frontu podjęli się opieki nad nami i naszymi sąsiadami. Nie ma znaczenia kim 
jesteś lub jaki jest twój status imigracyjny, mieszkańcy stanu Nowy Jork dbają o siebie 
nawzajem. To niesamowity zasób, mający działanie transformacyjne dla tych, którzy 
odczuwają skutki tej katastrofy, a także jeden z niewielu, który przysługuje 
wykluczonym mieszkańcom stanu Nowy Jork. Organizacja MinKwon Center udziela 
poparcia w związku z przydzielaniem tego kluczowego zasobu i zachęca 
kwalifikujących się wnioskodawców do składania wniosków”.  
  
Prezes i dyrektor generalny organizacji Chinese-American Planning Council, Inc., 
Wayne Ho, powiedział: „CPC z zadowoleniem przyjmuje, że stanowe Biuro ds. 



Nowych Amerykanów i Biuro Burmistrza przedłużyło termin składania wniosków o 
dofinansowanie z Funduszu Pomocy Ofiarom Huraganu Ida dla wykluczonych 
członków społeczności. Nasi sąsiedzi będący imigrantami zostali nieproporcjonalnie 
dotknięci przez huragan, w tym Azjaci, którzy stanowią zdecydowaną większość ofiar 
śmiertelnych po jego przejściu. Zachęcamy mieszkańców stanu Nowy Jork z różnych 
środowisk do kontaktu z CPC w celu uzyskania pomocy”.  
  
Partnerskie organizacje non-profit udzielają pomocy i przyjmują wnioski od 27 września 
2021 r. Aby zakwalifikować się do tego programu, wnioskodawcy muszą a) sami nie 
kwalifikować się do otrzymania pomocy z programu FEMA oraz b) nie mieć w swoim 
gospodarstwie domowym osoby, która kwalifikuje się do otrzymania takiej pomocy.  
  
 Aby uzyskać pomoc, mieszkańcy dotknięci tym problemem powinni zadzwonić na 
infolinię ONA pod numer 1-800-566-7636 w godz. od 9:00 do 20:00, od poniedziałku 
do piątku lub odwiedzić organizacje partnerskie non-profit. Infolinia jest dostępna w 
ponad 200 językach.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła wcześniej uruchomienie nowego internetowego centrum 
zasobów dla poszkodowanych mieszkańców stanu Nowy Jork, dostępnego tutaj. 
Strona ta dostarcza informacje o dostępnych programach pomocowych oraz o 
dostępnych miejscach tymczasowego zakwaterowania i punktach, w których można 
otrzymać żywność. Informacje na stronie będą aktualizowane w miarę udostępniania 
kolejnych zasobów dla mieszkańców.  
  
Powołane do życia w 2012 roku Biuro dla Nowych Amerykanów w stanie Nowy Jork 
(New York State Office for New Americans, ONA) jest pierwszym w kraju ustawowo 
utworzonym biurem obsługi imigrantów. ONA pomaga wszystkim nowym Amerykanom 
w dostępie i poruszaniu się po różnych bezpłatnych usługach i wspiera ich poprzez 
swoją ogólnostanową sieć lokalnych usługodawców.  
  
Wszyscy imigranci potrzebujący pomocy lub osoby, które chcą się skontaktować się z 
administratorami programów ONA, proszone są o kontakt z infolinią Biura dla Nowych 
Amerykanów pod numerem 1-800-566-7636 od 9:00 do 20:00, od poniedziałku do 
piątku. Wszystkie rozmowy telefoniczne są traktowane jako poufne. Pomoc jest 
dostępna w ponad 200 językach. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Zapraszamy 
do śledzenia ONA na Twitterze pod adresem @NYSNewAmericans lub na Facebooku.  
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