
DISASTER ASSISTANCE 
  

Apply and update your Application Online at:  

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

Direct Deposit: Disaster assistance funds can be 
sent directly to your bank account. Please provide 
your bank account type, account number and 
bank routing number. 

Stay in touch with FEMA: When you apply, 
you will be given a 9-digit FEMA registration 
number. Be sure to save this number and 
have it handy. You will need the number 
whenever you contact FEMA. 

Or Call FEMA at 1-800-621-3362 
If you use a TTY: 1-800-462-7585 

711 or Video Relay Service (VRS): 1-800-621-3362 

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



Доступ до допомоги та ресурсів у разі стихійного лиха.

Подайте заяву й обновіть свою заяву онлайн на сторінці:

ДОПОМОГА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
В РАЗІ СТИХІЙНИХ ЛИХ

Будьте готові надати таку інформацію:
• Ваша адреса та поштовий індекс
• Стан вашого пошкодженого будинку
• Інформація про страховку, якщо така є
• Номер соціального страхування
• Номер телефону, яким з вами можна зв'язатися
•• Адреса, на яку ви можете отримувати пошту або адресу
    електронної пошти для отримання електронних
    повідомлень. 

Прямий депозит: кошти на допомогу в разі стихійних
лих можуть бути внесені безпосередньо на ваш банківський 
рахунок. Вкажіть тип свого банківського рахунку, номер 
рахунку та код банку.
Залишайтеся на зв'язку з FEMA: коли ви подасте заяву, 
ви отримаєте 9-значний реєстраційний номер FEMA. 
Обов'язково збережіть цей номер і тримайте його під Обов'язково збережіть цей номер і тримайте його під 
рукою. Цей номер буде вам потрібний щоразу, коли ви 
звертаєтеся до FEMA. 

Або зателефонуйте до FEMA
за номером 1-800-621-3362

Якщо ви користуєтеся телетайпом: 1-800-462-7585
711, якщо ви користуєтеся відеозв'язком: 1-800-621-3362

Допомогу в разі стихійних лих надають незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, національного походження, статі, віку, інвалідності, знання англійської мови або економічного статусу.




