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وخیارات االستئناف  الخاصة بك FEMAفھم رسالة 

MI-4607-DR 
 2021یولیو 

) تلقي مساعدة الكوارث بعد العواصف والفیضانات الشدیدة في یونیو سیتلقون خطابًا یوضح  FEMA(الناجون الذین سجلوا مع وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة 
 وسبب ھذا القرار.   FEMAقرار األھلیة لمساعدات 

 : ما یجب أن تعرفھFEMAخطابات قرار  

 الخاص بك قیمة مبلغ المنحة وكیف یجب استخدام ھذه األموال.    EMAFبالنسبة ألولئك المؤھلین، یوضح خطاب 

الخاص بك بعنایة ألنھ یحدد سبب عدم أھلیتك ویوصي بإجراءات قد تغیر القرار.   FEMA، اقرأ خطاب قرار  FEMAإذا كنت غیر مؤھل للحصول على مساعدة 
على   FEMAعلى الفور عن طریق االتصال بخط مساعدة  FEMAأ، یجب علیك إبالغ قد تحتاج إلى تقدیم معلومات أو وثائق إضافیة.  في حالة حدوث خط

 أو زیارة مركز تعافي من الكوارث أو مركز تسلیم المستندات.  800-462- (7585(ھاتف نصي    800-621-3362الرقم 

 قد تشمل األسباب الشائعة لعدم األھلیة ما یلي: 

   التأمین. .1
ال یمكن للمساعدة الفیدرالیة أن تكرر مدفوعات التأمین. ومع ذلك، إذا أبلغت عن وجود تأمین ولكنھ لم یغطي األضرار التي لحقت بمنزلك  •

 لمراجعتھا.  FEMAأو لم یدفع مقابل جمیع اإلصالحات األساسیة، فیمكنك إرسال سجالت تسویة التأمین الخاصة بك إلى 
 

     ك.عدم توفر دلیل على االمتال .2
التحقق من ھذه المعلومات، یمكنك تزوید  FEMAلم تكن قادًرا على إثبات أنك كنت تشغل المنزل وقت وقوع الكارثة.  عندما یتعذر على  •

FEMA  بوثائق مثل فواتیر الخدمات، أو كشف حساب بنكي أو بطاقة ائتمان، أو قسائم استالم راتب، أو رخصة قیادة، أو بطاقة ھویة
 صادرة عن الدولة، أو بطاقة تسجیل ناخبین. یجب أن تتضمن أي وثیقة یتم تقدیمھا اسمك وعنوانك. 

 
 التحقق من الھویة .3

ھویتك أثناء عملیة تقدیم الطلب، فسیطلب منك تقدیم المستندات الداعمة، مثل بطاقة الضمان  من التحقق من FEMAإذا لم تتمكن وكالة  •
االجتماعي (مرفقة مع الھویة الفیدرالیة أو الصادرة عن الدولة)، وثیقة كشوف رواتب صاحب العمل التي تحتوي على كامل أو آخر أربعة  

 أو رخصة الزواج لتأكید إثبات االسم قبل الزواج أو جواز السفر األمریكي.أرقام من رقم الضمان االجتماعي أو الھویة العسكریة 
 

 التحقق من ملكیة المنزل  .4
من التحقق من ملكیة المنزل من خالل السجالت العامة والحكومیة المؤتمتة، فستتم مطالبتك بتقدیم المستندات الداعمة.   FEMAإذا لم تتمكن  •

مثال ال الحصر، سندًا أو سند ملكیة، أو عقد شراء منزل (باستثناء عقد اإلیجار المنتھي بالتملك)، أو قد یتضمن المستند الداعم، على سبیل ال
وثائق رھن عقاري، أو وثائق تأمین مالك المنزل، أو إیصال ضریبة الممتلكات، أو فاتورة ضریبة الممتلكات، أو شھادة أو سند ملكیة  

وفاة) التي تسمي مقدم الطلب وریثًا للعقار. قد تكون إیصاالت اإلصالح أو الصیانة الرئیسیة  لمنزل ُمصنع، أو الوصیة األخیرة (وشھادة ال
احصل على وثائق خطیة من طرف ثالث (عطاء لإلصالحات ، إشعار إدانة ، إلخ) تنص على /   مقبولة في حالة عدم توفر وثائق أخرى.

 بشأنھ.    FEMAتحتوي على عنوان العقار الذي یتم تقدیم مطالبة تدعم منزلك غیر صالح للسكن. أي وثائق یتم تقدیمھا یجب أن 

 

 
 ضرر غیر كاف.  .5

قرر أحد المفتشین أن الضرر الناجم عن الكارثة الحالیة لم یجعل منزلك غیر آمن للعیش فیھ. تم اتخاذ قرار بأن منزلك آمن وصحي  •
االستئناف. احصل على وثائق خطیة من طرف ثالث (مناقصة على وعملي. إذا كنت ال توافق على قرار مفتش المنزل، فیمكنك 

 اإلصالحات، إشعار إدانة، إلخ) تنص على / تدعم حقیقة أن منزلك غیر صالح للسكن.



 
 
 

 2من  2 2021یولیو       fema.govتعلم المزید على الموقع 

 FEMAاستئناف قرار  

  60قبل مقدم الطلب في غضون   ). یجب تقدیم االستئناف على شكل خطاب موقع منFEMAلكل فرد الحق في استئناف قرار وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة (
 تضمین ما یلي:یوًما من تاریخ خطاب القرار. في االستئناف، اشرح سبب عدم موافقتك على القرار. قم بتضمین أي معلومات ووثائق داعمة مطلوبة. تأكد من 

 اسم مقدم الطلب الكامل وتاریخ میالده وعنوانھ الحالي  •
 توقیع مقدم الطلب والتاریخ  •
 م الطلب (في كل صفحة)رقم تسجیل مقد •
 (في كل صفحة) ) -FEMA DR-4607رقم إعالن كوارث  •

بأن ما تقدم یجب علیك تضمین نسخة من بطاقة ھویتك الصادرة من الدولة، أو أن یكون الخطاب موثقًا أو یتضمن النص "أصرح بموجب عقوبة الحنث بالیمین 
یمنح اإلذن للكاتب  صحیًحا وحقیقي".  إذا لم یكن الشخص الذي یكتب خطاب االستئناف ھو مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرة مقدم الطلب، فیجب تضمین بیان 

 بالتصرف نیابة عنك. 

   800-827-.8112أو إرسالھا بالفاكس على الرقم   DisasterAssistance.govیمكن تحمیل خطابات االستئناف والوثائق الداعمة بسرعة إلى حسابك على 
یمكن أیًضا تقدیم االستئناف الخاص بك في مركز  الخاص بك.  FEMAیرجى التأكد من أن جمیع الفاكسات تتضمن ورقة الغالف المقدمة مع خطاب قرار 

راد العثور  التعافي من الكوارث أو مركز تسلیم المستندات حیث یتوفر الموظفون أیًضا لمساعدتك في ضمان تضمین جمیع المستندات الضروریة. یمكن لألف
یمكن أیًضا إرسال طلبات   https://egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocatorعلى أقرب مركز للتعافي أو تسلیم المستندات من خالل زیارة 

 االستئناف بالبرید إلى:

FEMA National Processing Service Center 
P.O. Box 10055 

8055-Hyattsville, MD 20782 
 

ً ( 800-621- 3362 على الرقم FEMA مساعدة  یمكن لألفراد دائًما االتصال بخط إذا كانت )  800-462-7585: برقیا
 لدیھم أي أسئلة حول خیارات المساعدة في حاالت الكوارث. 

### 

 إلنجلیزیة أو الوضعمساعدة التعافي من الكوارث متاحة بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدین أو الجنسیة أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو إتقان اللغة ا
ع المتقدمین ذوي االقتصادي. سیتم توفیر تسھیالت معقولة تشمل الترجمة ومترجمي لغة اإلشارة األمریكیة عبر خدمة ترحیل الفیدیو لضمان التواصل الفعال م

على الرقم   FEMA، فاتصل بـ الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة واإلعاقات والوصول واالحتیاجات الوظیفیة. إذا تعرضت أنت أو أي شخص تعرفھ للتمییز
أو ترحیل فیدیو). إذا كنت أصم أو تعاني من ضعف في السمع أو لدیك إعاقة في النطق وتستخدم ھاتفًا نصیًا،  711(بما في ذلك  800-621- 3362المجاني 

 .800-462- 7585فاتصل على 

 ھي مساعدة الناس قبل وأثناء وبعد الكوارث.   FEMAإن مھمة 
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