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 بیانات التواصل شرح الخدمات مقدم الخدمة الخدمة 

 مساعدة األعمال

 تقدیم الدعم لألعمال الصغیرة التي تضررت من اإلعصار.   (SBS) إدارة خدمات األعمال الصغیرة
 us.page-https://www1.nyc.gov/site/sbs/about/contact 

 4692-727-888الخط الساخن إلدارة خدمات األعمال الصغیرة: 

 

 إدارة األعمال الصغیرة األمریكیة
(SBA) 

 

تقدم معلومات حول القروض المیسرة لمساعدة األعمال الصغیرة في حاالت  
 الكوارث، وكذلك المستأجرین، ومالك المنازل للتعافي من جراء كارثة معلنة.

ssistancea-programs/disaster-https://www.sba.gov/funding 

https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_of
fers_disaster_assistance.pdf 

ت الكوارث: خدمة العمالء إلدارة األعمال الصغیرة األمریكیة للمساعدات في حاال
1-800-659-2955 

  التنظیف المساعدات
 المالیة  

) من CSAمساعدة التنظیف والتعقیم (
 FEMAوكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة 

مساعدة مالیة محدودة  FEMAیمكن أن تقدم وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة 
لمقدمي الطلبات بخصوص أضرار العقارات الناجمة عن كوارث والتي لم 
تجعل من المنزل غیر قابل للسكن. إن الغایة من مساعدة التنظیف والتعقیم 

)CSA ھي الحفاظ على الحد األدنى من الضرر للمنزل وذلك لمنع حدوث (
 خسائر إضافیة ومخاطر صحة وسالمة محتملة.

أن یكون الساكن الرئیسي قبل الكارثة (سواء كان مالكاً أم  روط واألھلیةالش
مستأجراً) موجوداً في منطقة مؤھلة لمساعدة الكوارث من وكالة إدارة 

(مثالً، برونكس، بروكلین، كوینز، ستاتن أیلند)  FEMAالطوارئ الفیدرالیة 
على تفتیش أن توجد أضرار مسجلة بسبب الكارثة لدى مقدم الطلب، بناًء 

، أو بالنسبة للمستأجرین، وجود FEMAوكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة 
حاجة ألعمال تنظیف ملحوظة ستتم أو كانت قد تمت. أن ال تكون األضرار 

 FEMAمغطاة بتأمین مقدم الطلب. أن تقرر وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة 
 قامة.أن السكن الرئیسي لمقدم طلب أضرار الكارثة آمن لإل

 الحدود واالستثناءات
دوالراً أمریكیاً للسكن  300تحدد مساعدة التنظیف والتعقیم بمبلغ  •

 المؤھل. 
 تقدم مساعدة التنظیف والتعقیم كدفعة لمرة واحدة. •

لیس على مقدم الطلب القیام بأي فعل حیث سیُسجل أولئك اللذین تنطبق علیھم معاییر 
 األھلیة تلقائیاً 

بات توجیھ اسئلتھم على رقم المساعدة لوكالة إدارة الطوارئ یمكن لمقدمي الطل
 7585-462-800-1أو برقاً لإلعاقة السمعیة  3362-621-800-1الفیدرالیة 

 أیام في األسبوع. 7صباحا بالتوقیت الشرقي،  1صباحا وحتى  7من الساعة 
كما یمكن تقدیم طلبات مساعدة التنظیف والتعقیم على الموقع 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page#csa 

https://www1.nyc.gov/site/sbs/about/contact-us.page
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_offers_disaster_assistance.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_offers_disaster_assistance.pdf
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page#csa
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 منظمة أعمال التنظیف عند األزمات خدمات التنظیف 
)Crisis Clean-up( 

تقدم مساعدة من قبل متطوعین لتنظیف األضرار الناتجة عن الفیضان 
" بالترتیب مع ”Crisis Clean-up. سوف تقوم منظمة Idaالمداري 

 المتطوعین من منظمات اإلغاثة المحلیة والوطنیة لمساعدتك في:
 الجدران الجافة، األرضیات ونقل األجھزة الكھربائیة.  •
 الحد من التعفن  •
 المتساقطة قطع األشجار  •

 تُقدم كافة ھذه الخدمات مجانا، لكن لیست مضمونة بسبب الطلب الكبیر علیھا. 

 917-243-1005اتصل على: 

وكالة إدارة الطوارئ اإلتحادیة  مساعدة الكوارث 
)FEMA( 

 متابعة طلبات ومطالبات المساعدة الفردیة.
ھویة علیھا صورة، : على كافة المتقدمین تقدیم بطاقة إثبات معلومات األھلیة

معلومات عن حجم األسرة، معلومات حول الدخل والمعلومات البنكیة، 
    ومستندات إثبات أصول الملكیة.
كتیبات "المساعدة بعد الكارثة" 

urehttps://www.fema.gov/assistance/individual/broch 
لغة، وتحتوى على معلومات حول مساعدة الكوارث المقدمة  27متوفرة بـ 

ومن بإمكانھ تقدیم الطلب سواء   FEMAمن وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة
أكان لدیھ تأمین أم ال. مالحظة: إذا كان لدیك تأمین، فیجب فتح مطالبة لدى 

ال  FEMAالفیدرالیة  شركة التأمین فوراً. إن مساعدة وكالة إدارة الطوارئ
 تغطي الخسائر التي یغطیھا التأمین أصالً.

للوصول إلى  https://www.fema.gov/disaster/4615قم بزیارة 
األسئلة المتكررة ومزید من المعلومات عن إعالن الطوارئ الفیدرالي 

 والمساعدات المتوفرة.

قدیم طلب مساعدة الكوارث وبلّغ عن أضرار عقارك على الموقع: قم بت •
/ https://www.disasterassistance.gov  أو قم بزیارة

ida-https://www.fema.gov/disaster/hurricane  لمزید من
 المعلومات.

أیام في  7صباحا بالتوقیت الشرقي،  1صباحا وحتى  7أتصل من الساعة  •
 األسبوع.

 ، ربط الفیدیو متوفر)711( 1-800-621-3362
 7585-462-800-1برقاً لإلعاقة السمعیة: 

في حال خدمة الربط (ھاتف فیدیو، أنوكابشن، كاب تیل، ألخ) یرجى تقدیم رقمك 
 FEMAالمخصص لتلك الخدمة. یجب أن تكون وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة 

قادرةً على االتصال بك. یرجى التنبھ أن المكالمات الھاتفیھ القادمة من وكالة إدارة 
 م غیر محدد.قد تظھر من رق FEMAالطوارئ الفیدرالیة 

https://www.fema.gov/assistance/individual/brochure
https://www.fema.gov/disaster/4615
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.fema.gov/disaster/hurricane-ida
https://www.fema.gov/disaster/hurricane-ida
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 المساعدات المالیة

إدارة الخدمات المالیة 
(DFS) 

تقدم إدارة الخدمات المالیة لوالیة نیویورك معلومات التأمین للمقیمین ومالك األعمال 
لتغطیة الخسائر التجاریة المتضررین من العاصفة فیما یخص بولیصة التغطیة التأمینیة 

 ومقترحات حول كیفیة توثیق الخسائر وحمایة الممتلكات.

www.dfs.ny.gov 
یعمل الخط الساخن إلدارة الخدمات المالیة من االثنین وحتى الجمعة، من الساعة 

أو أرسل  3736-342 (800)مساًء. أتصل على الرقم  4:30صباحاً إلى  8:30
. الخط الساخن في حاالت consumers@dfs.ny.govبرید إلكتروني إلى 

 لالعمال المصرفیة، والمطالبات التأمینیة. )DFS(  :1759-339) 800 (الكوارث

تقدم اإلدارة معلومات حول صندوق العمالة المقصیة، التامین ضد البطالة، خدمات  (DOL) إدارة العمل
 تنمیة القوة العاملة، الشباب وخدمات الحیاة الوظیفیة.المحاربین القدامى، 

یمكن تقدیم الطلبات عبر اإلنترنت على مدار الساعة. مركز اللغات المتعددة التابع 
مساء. أتصل  7صباحا وحتى  7إلدارة العمل متاح طوال األسبوع من الساعة 

   www.labor.ny.gov/floodhelp. 888-209-8124على:

الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة 
في بروكلین 

 (CCBQ)وكوینز
إلدارة الحاالت واإلحاالت مساعدة مالیة  6001-722-718رقم مركز االتصاالت: 

 محدودة من خالل مراكز التواصل المجتمعیة
/assistance-help/emergency-https://www.ccbq.org/get 

 ) 718( 722-6001أتصل على: 

الجمعیة العبریة للقروض 
 المجانیة

 

للتعامل مع أضرار لقد أنشأت الجمعیة العبریة للقروض المجانیة ثالثة برامج جدیدة 
أولئك الذین ال یمكنھم االستفادة من وسائل المساعدة المالیة األخرى.  العواصف لمساعدة

الخاصة بإصالح أضرار العواصف بما في ذلك  ویمكن لھذه البرامج تغطیة النفقات
اإلصالحات والتجدید وأعمال التنظیف ومعالجة العفن واستبدال المقتنیات الشخصیة 

 والمنزلیة األساسیة واإلقامة المؤقتة اثناء اإلصالحات.

damage-ams/stormprogr-https://hfls.org/loan/  
 ). 212( 687-0188أو اتصل على 

http://www.dfs.ny.gov/
http://www.labor.ny.gov/floodhelp
https://www.ccbq.org/get-help/emergency-assistance/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
https://hfls.org/loan-programs/storm-damage/
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 بیانات التواصل شرح الخدمات مقدم الخدمة الخدمة

 المساعدات الغذائیة

 )Salvation Armyجیش الخالص (
برامج الغذاء المحلیة بما في ذلك مخازن توزیع الغذاء ووجبات من المطابخ 

 الخیریة.
تواصل مع أقرب مركز لجیش الخالص: 

-https://easternusa.salvationarmy.org/eastern
search-territory/location/ 

الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة في بروكلین 
 )CCBQوكوینز (

الطوارئ (راجع الموقع معارض توزیع الغذاء والموارد في حاالت 
 اإللكتروني للتواریخ والمواقع)

 
 مخزن غذاء (راجع الموقع اإللكتروني للقائمة) 20

 /https://www.ccbq.org/liveitup 

 /network-pantry-https://www.ccbq.org/service/food 

صباًحا حتى  9إلى الجمعة، من  من اإلثنین) 718( 722-6001أو اتصل بالرقم: 
 .مساءً  5

 

City Harvest 
 مخزن الطعام •
 المطابخ الخیریة •
 األسواق المتنقلة •

ھل تحتاج إلى مساعدة في تحدید أماكن مخازن الطعام في جمیع أنحاء المدینة؟ قم 
 map-https://www.cityharvest.org/food/ بزیارة موقع:  

 مساعدات اإلسكان

 )DOB( إدارة المباني

لمالك المنازل إلعادة بناءھا. المنازل إحاالت خاصة بإزالة المیاه، توجیھات 
 وتوجیھات للمقاولین.

 4: یحب أن یكون مستوى المیاه الراكدة حالیا معلومات األھلیة •
 بوصات.  

us.page-https://www1.nyc.gov/site/buildings/dob/contact 
 )212 (566-5000الرقم الرئیسي: 

  www.nyc.gov/dobhelpنموذج المساعدة على اإلنترنت: 

إدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا في  
  (HPD) مدینة نیویورك

معلومات للمستأجرین، موارد لمالك المنازل، ومعلومات حول الموارد 
 اإلسكانیة. 

 
 

 212-863-6300لالستفسار، أتصل على  •
 مساءً  4 -صباًحا  9الجمعة:  –ساعات العمل: اإلثنین  •

 https://www1.nyc.gov/site/hpd/contact/contact.page 

https://easternusa.salvationarmy.org/eastern-territory/location-search/
https://easternusa.salvationarmy.org/eastern-territory/location-search/
https://www.ccbq.org/liveitup/
https://www.ccbq.org/service/food-pantry-network/
https://www.cityharvest.org/food-map/
https://www1.nyc.gov/site/buildings/dob/contact-us.page
http://www.nyc.gov/dobhelp
https://www1.nyc.gov/site/hpd/contact/contact.page


 Idaاإلعصار المداري  -دلیل اإلحالة 
 5صفحة       nyc.gov/idaللمزید من الموارد، یرجى زیارة صفحة 

 311متاحة من خالل االتصال على الرقم معلومات إضافیة   28/10/2021
 )TTYلخدمة ترحیل الفیدیو، أو  4115-504-212، أو  (212-639-9675  
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 خدمات إصدار الھویات

 )DMVإدارة المركبات والسیر (
تساعد اإلدارة على الحصول على صور من مستندات الملكیة ورخص 

 القیادة، وبطائق الھویة، أو تسجیل السیارة.
المالحظة: على األفراد التواصل مع شركات التأمین في حال تضررت یرجى 

 سیاراتھم.

 للحجز. www.Dmv.ny.gov یرجى زیارة

 مكتب العمدة لشؤون المھاجرین
(MOIA) 

یساعد المكتب أفراد المجتمع الذین فقدوا بطاقات ھویتھم في الحصول على 
بطاقة ھویة في مدینة نیویورك ویرد على األسئلة أو المخاوف المتعلقة 

 بالھجرة. 

یمكن ألفراد المجتمع إرسال طلبات متعلقة بالھجرة أو طرح أسئلة عن طریق 
أو عن طریق البرید اإللكتروني  212-788-7654االتصال على الرقم 

AskMOIA@moia.nyc.gov 

 التأمین 
 البرنامج الوطني لتأمین الفیضان

(National Flood Insurance 
Program, NFIP) 

 NFIPكیف تبدأ بتقدیم مطالبتك یقدم المعلومات لحاملي بولیصات  •
 بالبدء بتقدیم المطالبات على بولیصة تأمین الفیضان. 

كیف توثق األضرار یقدم نصائح للمتعاملین حول توثیق أضرار  •
 الفیضانات والقیام بخطوات لوقف انتشار العفن

یحتوي على إرشادات مفصلة خطوة بخطوة عن  NFIPطالبات كتیب م •
حول تقدیم  NFIPاألشیاء التي یجب أن یعرفھا حاملو بولیصات 

 مطالبات الفیضان.

 https://www.floodsmart.gov/start كیف تبدأ بتقدیم مطالبتك:

كیف توثق األضرار: 
damage-https://www.floodsmart.gov/flood/document 

NFIP :كتیب مطالبات https://bit.ly/claimshandbook 

http://www.dmv.ny.gov/
mailto:AskMOIA@moia.nyc.gov
https://www.floodsmart.gov/start
https://www.floodsmart.gov/flood/document-damage
https://bit.ly/claimshandbook
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 بیانات التواصل شرح الخدمات مقدم الخدمة الخدمة

مساعدات حاالت الصحة 
النفسیة والرعایة الروحیة 

 العاطفیة
 

 

 مدینة نیویورك
إدارة الصحة والصحة النفسیة 

)DOHMH( 

تقدم اإلدارة الدعم النفسي والعاطفي، معلومات حول الصحة األولیة، التأھیل 
للحصول على التأمین الصحي، معلومات الحصول على الرعایة الصحیة، 

 أدویة. واإلحالة للحصول على

 888-692-9355الخط ساخن على مدار الساعة: 

 65173إلى  "WELARCL"أرسل رسالة 

. 1-800-985-5990): 24/7خط المساعدة في حاالت الكوارث (الخط الساخن 
 .2للغة اإلسبانیة، اضغط 

. أرسل باإلسبانیة 66746" (كلمني) إلى TalkWithUsأرسل رسالة نصیة بھا "
"Hablamos 66746" إلى. 

 www.disasterdistress.samhsa.govقم بزیارة: 

 مكتب والیة نیویورك للصحة النفسیة 
(NYS OMH) 

یقدم المكتب خدمات الدعم العاطفي لألشخاص الذین یعانون من األزمات أو 
 صادمة. لمن تعرض لحوادث

 www.Omh.ny.gov 

1-800-597-8481 

خدمات ما بین األدیان للكوارث في 
 نیویورك

(NYDIS) 
 مساءً  5 -صباًحا  9الجمعة،  -، اإلثنین 6100-669-212اتصل على:  إحاالت إلى مقدمي الرعایة الروحیة وقساوسة الكوارث المدربین

 حكومیة ومساعداتمنافع 
  (HRA)إدارة الموارد البشریة

 
  (DSS)إدارة الخدمات االجتماعیة

 مساعدة لتقدیم الطلب:
 للتسجیل  •
 برامج المساعدات النقدیة  •
 الطارئة   SNAPمنافع  •
 )Medicaidالتأمین الصحي ( •

 
: تختلف متطلبات التأھل بحسب البرنامج، والبد من تقدیم معلومات األھلیة

صورة المتقدم، معلومات حول األسرة، معلومات عن الدخل  ھویة علیھا
 والمعلومات البنكیة، والمستندات الخاصة بأصول الملكیة.

للحصول على مساعدة  موقع الویب التابع إلدارة الموارد البشریةتفضل بزیارة 
طوارئ لتوفیر نفقات الشقة. عقب تقدیم الطلب، ستتصل بك إدارة الموارد البشریة 

 في غضون سبعة أیام. قد تطلب منك بعض المستندات.

gehelp.pa-need-https://www1.nyc.gov/site/hra/help/i 

/access.nyc.gov/accesshra-https://a069 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/disasterdistress.samhsa.gov
http://www.omh.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/www.nyc.gov/accesshra
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/www.nyc.gov/accesshra
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/i-need-help.page
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
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 بیانات التواصل شرح الخدمات مقدم الخدمة الخدمات

 حكومیة منافع ومساعدات

 مكتب خدمات الطفولة واألسرة
(OCFS) 

الطفولة أو منح خاصة یقدم المكتب المساعدات الالزمة للعثور على رعایة 
 بموفري رعایة الطفولة، وإحاالت للرعایة في ما بعد المدرسة.

 او االتصال على الرقم: www.ocfs.ny.govیرجى زیارة 
 للحصول على المزید من المعلومات.  1-800-345-5437 

مكتب المساعدات الخاصة باإلعاقات 
 (OTDA) الموقتة

یقدم المكتب الخدمات االجتماعیة، مثل مساعدات اإلیجار، مساعدة الالجئین، 
 والمساعدات من خالل مكتب اعتماد اإلعاقة. 

أو االتصال على  www.OTDA.ny.govللمزید من المعلومات ، یرجى زیارة 
 . 5777-355-855الرقم 

  (DFTA)المسنینإدارة 

تقدم اإلدارة وجبات غذائیة توصل إلى المنازل، مراكز مجتمعیة، إدارة 
 سنة فأكبر) 55الحاالت، خدمات التوظیف (

عاما وما فوق، ولمعاییر التوظیف:  60: مراكز كبار السن معلومات األھلیة
 عاما وما فوق.  55

-the-https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact
 aging.page-the-for-department 

 311أو اتصل على  212-244-6469

 مساعدة الحیوانات األلیفة

القسوة على والجمعیة األمریكیة لمنع 
 )ASPCAالحیوانات (

 referrals@aspca.org .توفیر مستلزمات الحیوانات األلیفة ASPCAبإمكان 

مراكز رعایة الحیوان في مدینة 
 )ACCنیویورك (

 7107-510-212اتصل على  یقدم خدمات "العثور على الحیوانات المفقودة"

http://www.ocfs.ny.gov/
http://www.otda.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-department-for-the-aging.page
https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-department-for-the-aging.page
mailto:referrals@aspca.org
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 بیانات التواصل شرح الخدمات مقدم الخدمة الخدمات

 
 
 

 للمعلومات واإلحالة
 
 

خدمات الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة، 
 (CCCS) أبرشیة نیویورك

یوفر خط المساعدة التابع للجمعیات الخیریة الكاثولیكیة معلومات حول 
إلیھا.  تقدم البرامج المتوفرة في الجمعیات ولدى الجھات األخرى واإلحالة 

الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة عدد متنوع من الخدمات في منھاتن والبرونكس 
 وأسفل وادي الھدسون.

 888-744-7900 : (CCCS)خط المساعدة للجمعیات الخیریة الكاثولیكیة
 services-https://cccsny.org/our  أو قم بزیارة موقعنا:

  us-https://cccsny.org/contact تواصل معنا عبر اإلنترنت:

 والیة نیویورك
 )DOHإدارة الصحة (

تقدم إدارة الصحة إرشادات للنظافة ما بعد الفیضان وإصالح المنازل، بما في 
إرشادات حول العفن والملوثات األخرى.  إضافة إلى ذلك، تقدم إدارة ذلك 

الصحة النصائح حول كیفیة تجنب األضرار والمرض بعد الفیضان، وشرب 
 المیاه بطریقة أمنة وكیفیة منع التسمم بأول أكسید الكربون.

 /https://health.ny.gov 

 3916-669 (212) مساعدة في تقدیم مطالبة الضرر أو الخسارة المائیة المراقب المالي في مدینة نیویوركمكتب 
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-

public/claims/file-a-claim/ 

https://cccsny.org/our-services
https://cccsny.org/our-services
https://cccsny.org/contact-us
https://health.ny.gov/
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/
https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim/
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