
 

  REGISTER FOR DISASTER ASSISTANCE 
  Call: 1-800-621-3362 (711 or Video Relay Service) 

    For TTY: 1-800-462-7585  
 
            Multilingual Operators Available 

 
 

 

Please have the following available: 
• Your address with zip code 
• Condition of your damaged home 
• Insurance information, if available 
• Social Security number 
• Phone number where you can be contacted 
• Address where you can get mail or email 

address to receive electronic notifications 
• Bank account and routing number if grant 

funding is to be direct deposited 

Citizenship and Eligibility: When a family has varying citizenship 
status, help may be available if at least one household member is a 
U.S. citizen, non-citizen national or a Qualified Alien. This applies 
to all members of the household, including minor children. You will 
need to provide the social security number of the U.S. citizen 
household member and, if the individual is a minor child, sign a 
declaration that your child meets the citizenship requirements, if 
applying for assistance on their behalf.  
 
Note: FEMA collects only information necessary to qualify one 
member of the pre-disaster household. FEMA does not collect 
citizenship/immigration status information regarding other 
household members, including the parent or guardian who 
applies on behalf of a qualifying child. 
 

 
     
  

 

 
 
Disaster assistance is available without regard to race, color, religion, national origin, sex, age, disability, English proficiency or economic status. 
 

Online registration 
also available 



 

 التسجیل عبر االنترنت

 أیًضا متوفر

 سجل للحصول على مساعدات الكوارث  
  )أو خدمة ترحیل الفیدیو 711( 1-800- 621-3362:  اتصل على  
  1-800- 462-7585: اتصل على) TTY( لخدمة االتصال النصي     

 
 موظفو المقسم یجیدون التحدث بعدة لغات                 

 
 

 

 :یرجى التأكد من توفر ما یلي
 عنوانك مع الرمز البریدي  •
 حالة منزلك المتضرر •
 معلومات التأمین، إن وجدت •
 رقم الضمان االجتماعي  •
 رقم ھاتف یمكن من خاللھ االتصال بك •
استالم الرسائل أو عنوان البرید اإللكتروني  العنوان الذي یمكنك علیھ  •

 لتلقي اإلخطارات اإللكترونیة
في ) Routing number(رقم الحساب المصرفي ورقم التوجیھ  •

 حال كان تمویل المنحة سیودع في حسابك مباشرة

األسرة متفاوتة، فإن المساعدة تكون متاحة إذا عندما تكون حالة الجنسیة لدى : الجنسیة واألھلیة
كان أحد أفراد األسرة على األقل مواطنًا أمریكیًا أو مواطن غیر مجنس من خالل الحیازة 

وھذا ینطبق على جمیع أفراد األسرة، بما في ذلك األطفال . اإلقلیمیة األمریكیة أو أجنبي مؤھل
اعي لفرد األسرة الذي یحمل جنسیة الوالیات  ستحتاج إلى تقدیم رقم الضمان االجتم.  القصر

المتحدة، وإذا كان ھذا الفرد طفًال قاصًرا وكنت تتقدم بطلب للحصول على المساعدة نیابةً عنھ، 
    .فعلیك التوقیع على إقرار یفید بأن طفلك یفي بمتطلبات الجنسیة

 
بجمع المعلومات الضروریة   فقط FEMA) (تقوم الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ  :مالحظة 

ال تقوم بجمع معلومات عن   FEMA. لتأھیل فرد واحد ممن ھم أفراد األسرة قبل وقوع الكارثة
الھجرة فیما یتعلق بأفراد األسرة اآلخرین، بما في ذلك الوالد أو الوصي الذي  /حالة الجنسیة 

 . نیابة عن طفل مؤھل بطلب یتقدم
 

 
     

  
 
 
 

 . لغة اإلنجلیزیة أو الوضع االقتصاديالمساعدة في حاالت الكوارث متاحة بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدین أو األصل القومي أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو إتقان ال
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