
حمر  لأ ا لصليب  ا
رث لكوا ا ي 

�ف ي 
�ف للتعا ت  توجيها 03

ت  نا لفيضا ا لة  حا ي 
�ف ف  م�ي لتأ ا ليل  د

ل ز عندما تكون مالك م�ز

ي منطقة تتعرض للفيضانات بصورة منتظمة
تعيش �ز

ي منطقة تتعرض للفيضانات بصورة منتظمة
تعاود العيش �ز

ي الحاالت التالية:
استخدم هذا الدليل �ف
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ي حالة الفيضانات
ف �ف دليل التأم�ي

ز  ز الأصحاب المنازل فقط ، فقد ال تكون محمًيا. معظم التأم�ي يتكرر حدوث الفيضانات بدرجة أك�ث مما تتوقع وإذا كان لديك تأم�ي
ار الناجمة عن أحداث الفيضانات. سيساعدك هذا الدليل عىل معرفة المزيد حول ما يغطي  عىل المنازل التقليدية ال يغطي االأ�ز

ائه ، وماذا تفعل بعد العاصفة.  ز ضد الفيضانات ، ومكان �ث التأم�ي

ي الواليات المتحدة 
%98 من المقاطعات �ف

تتعرض لحادث فيضان

%20من مطالبات الفيضان هي من مالكي 
العقارات الذين يعيشون خارج منطقة 

الفيضانات شديدة الخطورة.

ار  تعد الفيضانات واحدة من أغىل أشكال االأ�ف
الناجمة عن الكوارث من حيث التكلفة - حيث إن 

ار تصل  بوصة واحدة من المياه يمكن أن تسبب أ�ف
إىل 25000 دوالر.
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هل لديك تغطية خاصة 
ل أو تغطية  ف بصاحب م�ف
ف ضد الفيضانات؟ التأم�ي

ز مالكي المنازل: نعم تأم�ي
ي حالة 

ز �ز التأم�ي
الفيضانات

هل أنت راٍض عن عرض التسوية الخاص بك؟

ال

ي يمكننا التفاوض
سوف ترغب �ز

FEMA التسجيل لدى
قبول واستخدام 

ي
ي التعا�ز

أموالك �ز
 يمكنك التفاوض، أو

FEMA تقديم طعن لدى

اء  احرص عىل �ش
ف ضد الفيضانات التأم�ي

ف  اتصل بوكيل التأم�ي
FEMA وبوكالة

ر توثيق ال�ف

ابدأ تنظيف العفن 
ر وآثار ال�ف

ف التق بمحقق التأم�ي

استالم الدفع

استئناف مطالبتك

0 2

1

3 5

4 6

العاصفة

ي حالة الفيضانات
ف �ف ي لمطالبات التأم�ي

الجدول الزم�ف

نعم النعم ال
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اء  . ورغم ذلك وأثناء قيامك ب�ث ز كات التأم�ي ز ضد الفيضانات )NFIP( من خالل معظم �ث ي للتأم�ي
نامج الوط�ز اء سياسات ال�ب يمكن �ث

ار الناجمة  ز مدعوم من الحكومة الفيدرالية تديره وكالة FEMA. NFIP يغطي االأ�ز كة نقل محلية، إن NFIP هو برنامج تأم�ي البوليصة من �ث
ز ضد الفيضانات عىل  ز التقليدية الأصحاب المنازل والمستأجرين. تساعد بوليصات التأم�ي ي ال تغطيها بوليصات التأم�ي

عن الفيضانات وال�ت
ي من الفيضان عىل نفقتهم الخاصة. 

حماية مالكي المنازل والمستأجرين من االضطرار إىل تغطية تكاليف التعا�ز
ن ضد الفيضانات - بناء العقارات والممتلكات الشخصية. هناك نوعان من وثائق التأم�ي

ي حالة الفيضانات
ف �ف اء التأم�ي �ش

تغطية بناء العقارات

لك، ثل  ز لك واالأنظمة المستخدمة لتشغيل م�ز ز ي م�ز
ار الناجمة عن الفيضانات �ز تغطي االأ�ز

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء "HVAC" واالأجهزة المدمجة. ستستند تغطية بوليصتك إىل قيمة 
لك ،بحيث يصل الحد االأقىص لتلك التغطية إىل 250000 دوالر. تغطي البوليصات تكلفة  ز م�ز

ي 
استبدال ما تم إتالفه أو االإصالح المتعلق بالتلف ، وصواًل إىل الحد االأقىص للتغطية. هذا يع�ز

لك أك�ب  ز ر الذي لحق بم�ز لك تزيد عن 250000 دوالر أمريكي أو إذا كان ال�ز ز أنه إذا كانت قيمة م�ز
ز ضد الفيضان عقارك بالكامل. ، فقد ال تغطي بوليصة التأم�ي من 2500000 دوالر أمريكي

تغطية الممتلكات الشخصية

ونيات. تغطي السياسات  لك�ت تغطي الممتلكات الشخصية مثل االأثاث والمالبس واالإ
ي وقت وقوع الكارثة. الحد االأقىص 

قيمة ممتلكاتك، أو ما تساويه قيمة ممتلكاتك، �ز
. للتغطية المقدمة هو 100000 دوالر أمريكي

بالغ عن خسارتك. كة لالإ ز أو ال�ث لك آمنة، يجب عليك االتصال بوكيل التأم�ي ز بمجرد أن تصبح العودة إىل م�ز

 
كة تأمينك، يمكنك االتصال بالرقم   ي العثور عىل �ث

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة �ز
 .1-800-427-4661

ز محقق لك، ويجب عىل هذا المحقق االتصال بك لتحديد موعد  ز الخاصة بك بتعي�ي كة التأم�ي ستقوم �ث
ز الخاصة بك لديها رقم هاتف حيث يمكنك الوصول  كة التأم�ي خالل 48-24 ساعة القادمة. تأكد من أن �ث

إليه.

FEMA ف وبوكالة اتصل بوكيل التأم�ي 1

ار  اء تغطية الممتلكات الشخصية لحماية أنفسهم من الأ�ض يمكن للمستأجرين �ش
الناجمة عن الفيضانات.

0

ي حاالت الكوارث. 
، اتصل بـوكالة FEMA للحصول عىل المساعدة �ز ز بعد االتصال بوكالء التأم�ي

ز الخاص بك، مثل  ي ال يغطيها التأم�ي
ي التكاليف المرتبطة بالكوارث ال�ت

عانة المقدمة من FEMA �ز قد تساعد االإ
ل. ز ي بعض الحاالت إصالحات الم�ز

سكان المؤقت ورعاية االأطفال ومواد التنظيف والمركبات والنقل، و�ز االإ

 

ي وقت مبكر 
عانة. كلما قمت بالتسجيل �ز لديك عادة 60 يوًما بعد وقوع كارثة للتسجيل للحصول عىل المساعدة واالإ

وأ�ع كلما كان ذلك أفضل. 

. ي
عانة المقدمة من وكالة FEMA بأنها محدودة، لذلك ال ينبغي أال تكون هي المصدر الوحيد لدعم التعا�ز تتسم االإ

ابدأ مطالبتك

FEMA إعانة

احصل عىل تعويض

داد جميع المصاريف المؤقتة المتعلقة بالسكن. تأكد  ز الخاصة بك اس�ت كة التأم�ي قد تطلب �ث
ي سجالتك. 

من حفظ جميع إيصالتك واحتفظ بها �ز

ض الخاصة بك عن جميع  كة التأم�ي كن حذرا فيما تنفق أموالك عليه. ل تستحق تعويًضا من �ش
ي ال تستحق تعويًضا عنها. تأكد من 

ي تستحق وال�ت
النفقات- تأكد من أنك تعرف أن النفقات ال�ت

ي ال تستحق تعويًضا عنها.
ي تستحق وال�ت

أنك تعرف أن النفقات ال�ت



ر ابدأ تنظيف العفن وآثار ال�ف 3
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ي نقل متعلقاتك التالفة إىل مقالب النفايات، التقط أك�ب عدد ممكن من الصور أو 
ي التنظيف بعد العاصفة أو البدء �ز

قبل البدء �ز
ز الخاص بك ولضمان تسوية  ي التحض�ي بالنسبة لمحقق التأم�ي

ار المرتبطة بالفيضانات خطوة هامة �ز مقاطع الفيديو. يعد توثيق االأ�ز
دقيقة. 

ر 2توثيق ال�ف

ي تشكل خطراً عىل الصحة، 
تخلص من العنا� ال�ت

مثل المواد الغذائية القابلة للتلف، المالبس، 
المفروشات، الوسائد

NIHو FEMA HUDو EPAو CDCدليل المالك والمستأجر لتنظيف العفن بعد الكوارث، و 

CDC ،تنظيف العفن بعد وقوع كارثة: حاالت استخدام التبييض

sbpusa.org ،دليل عالج العفن

FEMA ،ل: التنظيف والتجفيف أو التخلص منه ز ي الم�ز
نصائح لمنع العفن بعد الفيضانات �ز

redcross.org  ،لك ز تنظيف آثار الكارثة وإصالح م�ز

ي حدوث عفن، قد يكون من 
ة، وإال فقد تتسبب �ز ة قص�ي ار المياه الناتجة عن الفيضانات بعد وقوع الكارثة بف�ت يجب معالجة أ�ز

ي بوليصتهم. 
الصعب القضاء عليها. يجب عىل حامىلي بوليصة NFIP اتباع إرشادات التنظيف ومنع العفن �ز

ي
ا�ف ي اح�ت

إذا كنت تتعاقد مع ف�ف

اخيص  ي موقع إدارة ال�ت
ز �ز ز المرخص�ي ابحث عن مقّيمي العفن والمعالج�ي

ز وليس  ي والية تكساس )TDLR(. تأكد من أن معالجي العفن مرخص�ي
والتنظيم �ز

لديهم الكث�ي من الشكاوى المقدمة ضدهم. 

ز بشأن أي مناقصات حصلت عليها لتقرير  قد تحتاج إىل االتصال بوكيل التأم�ي
ي تتم تغطيتها.

التكاليف ال�ت

قد تحتاج إىل االتصال بالمقرض الخاص بك إذا كان له دور أو عالقة بعملية 
التنظيف. قد يحتاج إىل التأكد من أن تفاصيل المناقصة وجدول الدفع يفيان 

بمتطلباته.

تأكد من أن أي عمل يتم تنفيذه يتبع التوصيات المحلية أو الفدرالية لعالج 
 العفن.

ي من 
رشادات المحلية، اتصل بمجموعة التعا�ز إذا كانت لديك أسئلة حول االإ

ي المدينة أو المقاطعة.
 الكوارث طويلة االأجل، أو بإدارات الصحة أو البناء �ز

إذا تعرضت أنظمة الكهرباء أو المياه أو أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
لديك للتلف بسبب الفيضانات أو الكوارث ، فمن المستحسن أن تتصل بخدمة 

االإصالح بدالً من إصالحها بنفسك.

است�ش دليل تنظيف العفن: 
ي حالة الكوارث:

تشتمل بعض إجراءات التنظيف الموىص به �ف

توصيات التنظيف

ر بسبب الفيضانات.  ي حدث بها ال�ز
ار ووصًفا دقيًقا للكيفية ال�ت صور لالأ�ز

ر داخل المب�ز وخارجه. ومن االأمثلة عىل ذلك الممتلكات  ر الذي لحق بك ال�ز إذا كنت مالك عقار، فيجب أن تتضمن وثائق ال�ز
، ومستويات مياه الفيضان الواقفة. ي

ار المبا�ز الشخصية، وأ�ز

 عند توثيق   االأشياء مثل الغساالت والمجففات، سخانات الماء الساخن ، أدوات المطبخ، وأجهزة التلفزيون، أجهزة الكمبيوتر، تأكد 
ر الحاىلي لالأجهزة.  ي ال�ز

. قم بتدوين مستوى الفيضان، أو كيف تسبب الفيضان �ز من التقاط صورة للطراز والموديل والرقم التسلسىلي

، فإن الحصول عىل عينات من مواد البناء مثل السجاد وورق الحائط والستائر مع تكاليف  ي تلحق بالمب�ز
ار ال�ت بالنسبة لالأ�ز

. ز استبدالها سيكون مفيًدا عندما تقابل محقق التأم�ي

اء أكياس الرمل أو نقل أمتعتك إىل التخزين قبل  إذا كنت قد اتخذت خطوات لحماية الممتلكات الخاصة بك من الفيضانات، مثل �ث
ي 

داد هذه النفقات، ل�ت . قد تكون مؤهالً الس�ت ز يصاالت جاهزة لعرضها عىل محقق التأم�ي العاصفة، فالبد أن تكون لديك هذه االإ
تصل إىل 1000 دوالر. 

ر عىل... ينبغي أن تشتمل مستندات ال�ز
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ف 4التق بمحقق التأم�ي

تاظحالم ءادن

ةكرشلا مسا

ةيوهلا مقر / لثمملا مسا

خيرات

عجرملا مقر

تاظحالم

نصيحة: 
ض الخاصة بك، أو مع الوكيل، أو أي ممثل آخر، تأكد من كتابة اسمه وتاريخ ووقت المكالمة وأي مالحظات مهمة  كة التأم�ي ي أي وقت تتحدث فيه مع �ش

�ض
ي الحد من عدد المفاجآت أو الحوادث عىل طول الطريق.

استخلصتها من المحادثة. هذا سوف يساعد �ض

االأمور المتوقعة خالل زيارة المحقق...

ز لك ما يىلي عندما يصل المحقق، ينبغي أن ي�ب

NFIP ح إجراءات مطالبات الفيضانات لدى برنامج �ث

ز الخاصة بك كة التأم�ي ي توفرها بوليصتك وتقديم معلومات حول كيفية تقديم خسارتك إىل �ث
مناقشة التغطية ال�ت

ز إذا كنت ال يتوافر لديك مكان تقيم فيه. طلب عنوان مراسلة بريدية حالية ورقم هاتف حالي�ي

مناقشة استحقاقك لزيادة تكلفة االمتثال 

ال يطلب منك أبًدا نقوًدا أو تحصيل مبلغك القابل للخصم أو يفرض عليك رسوًما مقابل خدماته

 : ينبغي عىل المحقق القيام بما يىلي

ار الناجمة عن الكارثة.  سيفحص المحقق عقارك وكل االأ�ز

قد يشتمل ذلك عىل أخذ القياسات والتقاط الصور.

رة.  ر وقائمة العنا� المت�ز يجب عليك أيًضا تزويده بوثائق ال�ز

ي عملية 
ي يمكن استخدامها لمساعدتك   �ز

يمكنك مناقشة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل دفعة مقدمة، وال�ت
 . ي

التعا�ز

قد تكون مؤهالً للحصول عىل مبلغ يصل إىل 20000 دوالر.

الدفع المقدم

ر مستندات ال�ف

فحص الممتلكات

الهوية الرسمية

ي ورقم الهوية(
و�ز لك�ت يد االإ  معلومات االتصال الخاصة بهم )االسم وال�ب

كة التحقيق الخاصة به، ورقم الهاتف.  واسم �ث
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ف 4التق بمحقق التأم�ي

ف التق بمحقق التأم�ي

ر الناجم عن  ي توثيق ال�ز
ز محقق المطالبات للعمل معك، ويمكنه مساعدتك �ز سيتم تعي�ي
الفيضانات وتقديم تقدير دقيق للخسارة الناجمة عن الفيضان. 

كيفية االستعداد للتعامل مع المحقق

ر جهز كل مستندات ال�ف

ر صور لكل جوانب ال�ز

ي لحقت بك نتيجة الفيضان
ار ال�ت قائمة باالأ�ز

يصاالت نسخ من االإ

ي قدمها المقاول 
التقديرات ال�ت

أرقام طرز لالأجهزة التالفة أو عينات مواد البناء

ي عملية تقدير الخسارة.
وثائق أخرى للمساعدة �ز

تجميع المستندات الداعمة بالنسبة لك

نسخ من بوليصات تأمينك

أوراق الهوية

لك ز ي م�ز
ز �ز توثيق البنود المغطاة بالتأم�ي

رفاقها  ز الفردية متطلبات مختلفة لما تحتاجه من المستندات الداعمة الإ كات التأم�ي قد يكون ل�ث
مع دليل إثبات الخسارة. تحدث إىل وكيلك بشأن الوثائق المتعلقة بما هو مطلوب

؟ ي
ي تغطيها بوليص�ت

ما الخسائر ال�ت
ي رفع الأنقاض؟

؟ إذا لم تكن البوليصة تغطي ذلك، فهل لديك أي توصيات للمساعدة �ف ي
ي تغطيها بوليص�ت

ما أعمال رفع الأنقاض ال�ت
؟ لي ف ف إل م�ف كم من الوقت سيستغرق وصول محقق التأم�ي

ي بمجرد رفع دعوى المطالبة الخاصة بك؟
كم من الوقت سيستغرق الحصول عىل قرار نها�أ

ي ينبغي أن أقدمها؟
ما أنوع المستندات ال�ت

ي تغطية نفقات معيشة إضافية؟ هل يمكن أن يغطي ذلك السكن المؤقت؟
هل تتضمن بوليص�ت

أسئلة ينبغي أن تطرحها عىل الوكيل...

ف التحدث إىل محقق التأم�ي

ي
ر بعد إعصار هار�ف تقييم المفتش لل�ف

FEMA :حقوق الصورة
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دعم مطالبتك/نموذج إثبات الخسارة

ي غضون 60 يوًما من 
ز الخاصة بك �ز كة التأم�ي يجب عليك إرسال دليل إثبات الخسارة المكتمل، إىل جانب المستندات الداعمة، إىل �ث

تاريخ نشوء الخسارة.

ي سجالتك.
احتفظ بنسخة من نموذج إثبات الخسارة المقدم، إىل جانب نسخ من الوثائق الداعمة �ز

ال يمثل دليل إثبات الخسارة قيام المطالبة، ولكنه مستند واحد يدعم مطالبتك.

ز عىل جزء من مطالبتك، فقد تحتاج إىل تقديم نموذج إثبات الخسارة. نموذج إثبات الخسارة  كة التأم�ي ز �ث ي حالة عدم االتفاق بينك وب�ي
�ز

ر أو إصالحه وجميع الوثائق  هو شهادة منك خاضعة للقسم بالمبلغ الذي تطالب به. يتضمن تقديًرا تفصيلًيا لتكلفة استبدال ال�ز
الداعمة الالزمة. 

ح، فسوف تقوم بتسجيله وتغطيته  ثبات الخسارة - إذا كنت توافق عىل المبلغ المق�ت ح الإ ي معظم الحاالت، يزودك المحقق بدليل مق�ت
 �ز

ي 
ز الخاصة بك.   تقع عىل عاتقك مسؤولية التأكد من أن دليل إثبات الخسارة كامل ودقيق وتم تقديمه �ز كة التأم�ي بالقسم وإرساله إىل �ث

الوقت المناسب. 

ي االعتبار عند تقديم دليل إثبات الخسارة:
أشياء أخرى يجب وضعها �ف

يد للحصول عىل العنوان المناسب لتقديم إثبات الخسارة.  كة ال�ب ز الخاص بك أو �ث اتصل بوكيل التأم�ي

ي 
ار �ز عداد تقدير تفصيىلي لتكلفة االأ�ز بعد زيارة المحقق، سوف يستخدمون ما لديه من معرفة وما قام به من فحص ووثائقك الإ

ح للتكلفة، من المهم أن تراجعه بعناية وتتحدث مع المحقق عن أي أسئلة أو مخاوف  غرفة تلو االأخرى. بمجرد تلقي تقديرهم المق�ت
لديك. 

قد يكون المحقق قد حذف بنود أو كان يحتاج إىل مزيد من وثائق الدعم أو المراجعة. هنا يكون حان الوقت 
ز  المناسب للعمل والتعاون مع المحقق. تعمل التكلفة التقديرية كدليل عند الحصول عىل عطاءات من المقاول�ي

ز المرخص لهم للقيام بأعمال االإصالح. ف�ي المح�ت

ورة. ي حالة ال�ز
قد يرجع المحقق إىل عقارك �ز

العمل مع المحقق عىل وضع التكلفة التقديرية

ف عليك قبول المبلغ الدوالري االأول، أو تقدير الخسارة  ال يتع�ي

الحصول عىل المواعيد النهائية المهمة:

تحض�ي تكلفة تقديرية

ز ووكالة FEMA للوصول إىل مبلغ دوالري أعىل مقابل الخسائر  كة التأم�ي يمكنك العمل والتعاون مع المحقق و�ث
ي توافق عليها. 

المغطاة ال�ت

ح، يمكنك العمل من خالل المستويات التالية ح�ت توافق عىل مبلغ جديد.  عندما ال توافق عىل المبلغ المق�ت
       

، فقم بإكمال إثبات الخسارة  ز إذا كنت ال تزال غ�ي قادر عىل التوصل إىل اتفاق بشأن مبلغ الخسارة المغطى بالتأم�ي
. ز كة التأم�ي للمبلغ االإجماىلي الذي تطلبه وأرسله مع مستنداتك الداعمة إىل �ث

ز الخاصة بك تزويدك بأي مواعيد نهائية مهمة تحتاج للوفاء بها، واحتفظ بنسخ من  كة التأم�ي اطلب من �ث
ر الناجم عن الفيضان. جميع المستندات المتعلقة بمطلباتك بحقوقك نتيجة ال�ز

ي ضمان حصولك عىل دفعة 
ز الخاصة بك. سيساعد هذا �ز كة التأم�ي احتفظ بنسخ من كل ما تقدمه إىل �ث

ي تعرضت أنت لها نتيجة الفيضان، ضمن حدود بوليصتك.
مستحقات تعكس الخسارة ال�ت

. قد يكون من المفيد  ز كة التأم�ي ي �ث
ف ذلك المحقق، ثم قسم المطالبات �ز  أوالً، اتصل بالمحقق، ثم م�ث

ي هذه العملية.
اك المقاول العام �ز إ�ث

ي غضون 60 يوًما
أرسل �ف

احتفظ بنسخة منها.

هذه ليست مطالبتك
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ز الخاصة بك برفض  كة التأم�ي ز وليس المحقق سلطة الموافقة عىل مطالبتك. من الممكن أن تقوم �ث كة التأم�ي تحوز �ث
ي عملت أنت والمحقق مًعا عليها.

أجزاء من مطالبتك ال�ت

ز الخاص بك، وشيك مقدم  بمجرد إرسال مطالبتك، ستتلقى حزمة من برنامج NFIP. سوف يحتوي عىل تقرير أعده محقق التأم�ي
ي قبل إيداع الشيك. 

كة الرهن العقاري الخاصة بك. اقرأ التقرير بعناية، وتأكد من موافقتك عىل قرار المطالبة النها�أ لك و / أو ل�ث
ي المطالبة، ولن تكون قادًرا عىل تقديم استئناف أو طعن.

عندما تقوم بإيداع الشيك، فأنت توافق عىل الفصل �ز

: من المهم تذكر ما يىلي

يعتمد دفع مطالبتك عىل قيمة ما لديك من هيكل ومحتويات وليس عىل تكلفة استبدالهما.

ًرا إضافًيا بعد تقديم مطالبتك أو تكلفة إصالحات زادت عن التكلفة التقديرية، فاتصل بوكيلك لتقديم طلب  إذا وجدت �ز
بالحصول عىل مستحقات إضافية.

ستتضمن جميع مدفوعات المطالبة أسماء أي شخص لديه مطالبة قانونية متعلقة بالعقار.

كات( أو االأفراد الذين يحوزون رهنك العقاري.  كة )أو ال�ث قد يشمل ذلك اسم ال�ث

( للمصادقة عليه قبل إيداع الشيك. يختلف تعامل  ز ز المرتهن�ي يجب عليك إرسال الشيك إىل الدائن المرتهن )الدائن�ي
ي أقرب وقت 

كة الرهن العقاري الخاصة بك �ز كة الرهن العقاري مع مدفوعات المطالبة ويجب عليك االتصال ب�ث �ث
ممكن لتأكيد عملية الدفع الخاصة بهم. 

ز الخاصة بك مدفوعات للممتلكات الشخصية باسم حامل البوليصة ما لم تمول أنت  كة التأم�ي ستصدر �ث
ة )SBA( أو أي مؤسسة مالية. وعات االأعمال الصغ�ي دارة م�ث الممتلكات الشخصية من خالل قرض الإ

استئناف مطالبتك

ز الخاصة بك، لم تتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن تحديد المطالبة النهائية،  كة التأم�ي ي حالة أنه بعد العمل مع المحقق و�ث
�ز

أو إذا كنت ال توافق عىل أسباب رفض مطالبتك بكاملها أو جزء منها، فلديك بضع خيارات يمكنك القيام بها.

ي ذلك جميع المستندات الداعمة
ي غضون 60 يوًما من استالم خطاب الرفض، بما �ز

يجب إرسال االستئناف "الطعن" الخاص بك �ز
 

يمكنك االستئناف "الطعن" عىل قرار المطالبة النهائية كله أو بعضه.

عندما ترسل االستئناف "الطعن" الخاص بك، ينبغي عليك 

الدليل المعدل للخسارة

FEMA إرسال طلب استئناف "طعن" رسمي إىل وكالة

اذكر أسماء االأفراد الذين سبق لهم التعامل مع مطالبتك 

نسخ من كل المستندات ذات الصلة 

ي االستئناف "الطعن" الخاص بك.
أي معلومات إضافية قد تكون مفيدة �ز

  .NFIP ز ضد الفيضانات لدى برنامج ي دليل مطالبات التأم�ي
يمكن العثور عىل أمثلة للوثائق �ز

ف كة التأم�ي رفع دعوى قضائية ضد �ش
لديك سنة واحدة من تلقي خطاب الرفض لرفع دعوى قضائية

كة  بمجرد رفع دعوى قضائية، لم يعد بإمكانك الطعن عىل مطالبتك لدى FEMA أو تقديمدليل  إثبات معدل عىل الخسارة مع �ث
ز الخاصة بك التأم�ي

5 6

ز الخاصة بك، ووافقوا عىل ذلك معك، فستتم تسوية المطالبة. إذا لم يوافقوا عىل ذلك، فسوف  كة التأم�ي إذا قمت بتقديم دليل إثبات الخسارة لدى �ث
ي 

ضافة إىل خطاب مفصل يوضح أسباب رفضهم. إذا كنت ال توافق فيمكنك المتابعة �ز يرسلون إليك شيًكا لمبلغ المطالبة الذي ال يوجد تنازع بشأنه، باالإ
تقديم الدليل لدعم مطالبتك أو استئناف شكاوك.

1
ي المطالبة

ز لمعرفة ما إذا كان سيتم تغي�ي قرار الفصل �ز إرسال دليل إثبات الخسارة مع مزيد من الوثائق الداعمة لفاحص التأم�ي

2

3
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ائه؟ ي حالة الفيضانات وعن أماكن �ش
ف �ف ي العثور عىل مزيد من المعلومات حول التأم�ي

أين يمكن�ف

ي العثور عىل مزيٍد من المعلومات عن تنظيف العفن بعد وقوع كارثة ما؟
كيف يمكن�ف

عانة المالية بعد وقوع إحدى الكوارث؟ ي الحصول عىل مزيد من المعلومات حول االإ
أين يمكن�ف

FloodSmart.com اذهب إىل
ز المحىلي  اتصل بوكيل التأم�ي

ي حالة الفيضانات؟
ف �ف ي العثور عىل مزيٍد من المعلومات التفصيلية حول مطالبات التأم�ي

أين يمكن�ف

  .NFIP ز ضد الفيضانات لدى برنامج ارجع إىل دليل مطالبات التأم�ي
تفضل بزيارة  sbpusa.org للحصول عىل مزيد من التوجيهات

اقرأ دليل مالكي المنازل والمستأجرين الصادر من EPA  فيما يتعلق بتنظيف العفن بعد الكوارث 

ز وإرشادات حول اختيار معالج مشهور  تفضل بزيارة tdlr.texas.go للحصول عىل قائمة بُمَقيِّمي ومعالجي العفن المرخص�ي
ي عالج العفن.

بجودته خدماته �ز

redcross.org ي
ي حالة الكوارث والصادر من الصليب االأحمر �ز

لك وإصالحه �ز ز اقرأ دليل تنظيف م�ز

DisasterAssistance.gov دارة الطوارئ أو انتقل إىل موقع الويب الخاص بهم اتصل بالوكالة الفيدرالية الإ

recovery.texas.gov عانات الخاصة بوالية تكساس أو قم بزيارة ي تكساس للتعرف عىل االإ
ي العمومية �ز

تواصل مع مكتب االأرا�ز

المصطلحات الرئيسية:
ي الجافة عادة، أو عقارين أو أك�ث من 

ز أو أك�ث من االأرا�ز الفيضان: )تعريف NFIP(: هو حالة عامة ومؤقتة حيث يتم غمر فدان�ي
. ي

اكم غ�ي العادي وال�يع للمياه السطحية، أو التدفق الطي�ز العقارات بسبب التدفق الزائد للمياه الداخلية أو المد والجزر، أو ال�ت

ل ؛ وبوليصات NFIP هي بمثابة  ز ر ؛ الفيضان هو خطر مستث�ز من التغطية التأمينية لمالك الم�ز الخطر: سبب الخسارة أو ال�ز
ي عىل وجه التحديد لخطر الفيضانات

ز إضا�ز تأم�ي

ز للحصول عىل  كة التأم�ي ز ويرسلها إىل �ث ي يوقعها حامل بوليصة التأم�ي
دليل إثبات الخسارة: النموذج، والوثائق الداعمة، ال�ت

ز تعويض مقابل الخسائر المغطاة بموجب التأم�ي

االستئناف "الطعن": طلب استصدار قرار عكسي أو جديد بالنيابة عنك

ي بعد الكوارث
تمويل التعا�ف

ف مالكي المنازل تأم�ي

سيحصل أصحاب المنازل المؤمن عليهم عىل أموال الإصالح أو استبدال الممتلكات أو الخسائر التالفة. ويستند مدى التغطية عىل 
ل.  ز البوليصة الخاصة بصاحب الم�ز

ف ضد الفيضانات ي للتأم�ي
نامج الوط�ف ]NFIP[ ال�ب

كات. وتستند التغطية عىل قيمة العقار  ار الفيضان الأصحاب العقارات والمستأجرين وال�ث برنامج فيدراىلي يوفر الحماية من أ�ز
المؤمن عليه. 

ة ]SBA[ إدارة االأعمال الصغ�ي

كات  ز ل�ث ز غ�ي المالكل�ي يشار إليها عادة باسم قروض SBA، ويمكن استخدام هذه القروض منخفضة الفائدة من قبل المالك�ي
ي إصالح أو استبدال المنازل والممتلكات الشخصية وأك�ث من ذلك. 

ة �ز االأعمال الصغ�ي

]FEMA[ وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية

ي تقدم عادة المساعدة فور وقوع الكارثة. باالإضافة إىل االستجابة للكوارث، توفر وكالة FEMA برامج لالأفراد 
الوكالة الحكومية ال�ت

ز للحصول  سكان الأولئك االأشخاص المؤهل�ي سكان وغ�ي االإ ة الحتياجات االإ ي تقدم مساعدة مالية أو خدمات مبا�ث
واالأ� )IHP(، وال�ت

عليها. هذه االأموال لها حد أقىص فردي متواضع.

ضافية... المساعدة االإ

المرجع:
1 . Lone Star Legal Aid 
2 .Disaster Recovery, SBPUSA.org
3 .FloodSmart.com 
وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية. 4
وكالة الحماية البيئية. 5
ي والية تكساس. 6

ي العمومية �ز
ـمكتب االأرا�ز

وع: نبذة عن هذا الم�ش

ز من حادثة كارثة ما. تم تطوير محتوى هذا الدليل بدع من مؤسسة  ي دعم أولئك المتعاف�ي
ي من أثر الكوارث للمساعدة �ز

طورت buildingcommunityWORKSHOP أربعة أدلة للتعا�ز
.Lone Star Legal Aid

ي تموياًل جزئًيا بواسطة منحة مقدمة من جمعية الصليب االأحمر االأمريكية. 
ي من إعصار هار�ز

وع التعا�ز يتم تمويل م�ث
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