
 

 

DISASTER ASSISTANCE 
 

To apply and get answers to your questions, call: 

1-800-621-3362 
 

If you use a TTY: 1-800-462-7585 
711 or Video Relay Service (VRS): 1-800-621-3362 

 

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 receive a FEMA registration number. Save it. 
You will need the number whenever you contact 
FEMA. 

 
 

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

Online registration 
also available 



 

 

ASSISTÊNCIA A DESASTRES 
 

Para se cadastrar e obter respostas às suas perguntas, ligue para: 

1-800-621-3362 
Se você usar um TTY: 1-800-462-7585 

711 ou Serviço de atendimento por vídeo (VRS): 1-800-621-3362 
 

Tenha o seguinte em mãos: 
• Seu endereço com CEP 
• Condição da sua casa danificada 
• Informações do seguro, se estiverem disponíveis 
• Número de Seguro Social 
• Um número de telefone pelo qual você possa  

ser contactado(a) 
• Endereço onde você possa receber correio ou e-

mail para receber notificações eletrônicas 
 

Cadastro on-line 
também disponível 

 

Deposito direto: Os fundos de assistência a 
desastres podem ser enviados diretamente à sua 
conta bancária. Forneça o tipo da sua conta bancária, 
número da conta e número de roteamento do banco 
 
Mantenha-se em contato com a FEMA: Quando se 
cadastrar, receberá um número de cadastro da FEMA. 
Guarde-o. Você precisará do número sempre que 
entrar em contato com a FEMA.

A assistência a desastres está disponível independentemente do grupo étnico, cor, religião, nacionalidade, gênero, idade, deficiência, 
proficiência em inglês ou status econômico. 

ACESSO A DESASTRES E RECURSOS 


