
Արտակարգ Իրավիճակների 
Կառավարման Դաշնային 

Գործակալություն( FEMA) և այլ 
օգնություններ աղետից 

տուժածների համար

Neighborhood Legal Services
of Los Angeles County

Խնդիրներ? Հարցերի դեպքում 
զանգահարեք անվճար 
իրավաբանական օգնության համար`
1-800-870-0732

FEMA-ն կարող է ձեզ տալ մինչև`
• $35.000 տան սեփականատերերին ուղղելու 
կամ վերանորոգելու իրենց տունը
• $35.000 հագուստի, համազգեստի, 
դպրոցական պարագաների, կահույքի, 
գործիքների, վառարանների և այլ անհրաժեշտ 
նյութերի, բժշկական, ատամնաբուժական և 
այլ անհրաժեշտ նյութերի համար (կոչվում է 
«Այլ կարիքների համար»)  (called "other needs 
assistance")
• 18 ամսվա վարձավճարներ (կոչվում է 
վարձակալության օգնություն) (called rental 
assistance)
• Հուղարկավորության ծախսերի համար 
գումար
• Գումար քայլակների, անվասայլակների, 
բռնելու ճաղերի կամ հաշմանդամություն 
ունեցող անձին անհրաժեշտ այլ պարագաների 
համար:

Այս գումարները պետք չէ հետ վերադարձնել

Հնարավոր է դուք չստանաք գումարը 
ամբողջությամբ, եթե Ձեր 
ապահովագրությունը կամ որևիցե մեկը 
վճարում է Ձեր կորուստների համար։ Այդ 
դեպքում FEMA-ն նույնպես չի վճարի Ձեզ։

FEMA-ն կարող է ձեզ առաջարկել դիմել վարկի՝ 
Փոքր Բիզնեսի Վարչությանը (SBA) մինչ նրանք 
կօգնեն Ձեզ, Ձեր կորցրած իրերը 
վերականգնելու համար։ Եթե Ձեր վարկը 
հաստատվի SBA-ի կողմից ապա FEMA-ն չի 
վճարի ձեր որոշ իրերը փոխարինելու համար:

• Առաջինը օգտագործեք ապահովագրությունը
• Դիմեք FEMA-ի դրամաշնորհի $35,500
• Դիմեք SBA-ի վարկի մինչև $200,000 

Ինչ վերաբերում է հիփոթեքային վարկերին? 
Կարդացեք Ձեր հիփոթեքի կամ 

ապահովագրության թղթերը, ստուգելու 
համար թե արդյոք դուք ունեք HUD կամ այլ 
հիփոթեքային ապահովագրություն 

Դիմեք Գործազրկության Ապահովագրության 
("UI")։ Եթե Դուք չկարողանաք ստանալ 
կանոնավոր UI ապա Դուք կարող եք դիմել 
Աղետների Գործազրկության գումարի 

Զանգահարեք 800-300-5616 
հեռախոսահամարով կամ դիմեք առցանց։ 
https://eapply4ui.edd.ca.gov/։ Սովորաբար 
դիմելու վերջնաժամկետը աղետից հետո 30 օր 
է։ (Նշեք ամսաթիվը)

Կարող եք նաև դիմել CALWORKs-ի(դրամական 
օգնություն), եթե ունեք երեխաներ: Կապվեք 
ձեր սոցիալական ծառայության բաժանմունքի 
հետ կամ դիմեք Աղետների կենտրոն: 
(866-613-3777)

Կապվեք Կարմիր Խաչի հետ։ Հնարավոր է նաև 
կարողանաք ստանալ CalFresh (սննդի համար 
նախատեսված գումար) 
  
Եթե Դուք արդեն ստանում եք CalFRESH, ապա 
կարող եք գումար խնդրել ՝ կորցրած սնունդը 
փոխարինելու համար: Դիմեք ձեր տեղական 
սոցիալական ծառայություններին կամ 
Աղետների Կենտրոնին

Զանգահարելով 1-800-621-3362 (TTY 
1-800-462-7585)
Կամ դիմեք առցանց 
www.disasterassistance.gov

Ինչպիսի օգնություն կարող է 
տրամադրել FEMA-ն?

Ինչ անել, եթե իմ սեփական 
տունը վնասվել է կամ քանդվել?
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Ինչ կպատահի եթե աղետի 
պատճառով կորցնեմ աշխատանքս?

Ինչ անել, եթե ինձ սնունդ է պետք?

Դիմեք FEMA-ին՝


